
 Дейност 1. Осигуряване на безплатен 

транспорт в рамките на населеното място за деца в 

задължително предучилищно образование и за 

ученици, посещаващи сегрегирани образователни 

институции с цел осигуряване на достъп до 

образование в несегрегирани приемни образователни 

институции, както и за деца и ученици, живеещи в 

отдалечени райони, но посещаващи несегрегирани 

образователни институции“ се реши основен 

логистичен проблем – осигуряване присъствието на 

децата от отдалечения ромски квартал „Раковица“ в 

приемните образователни институции на гр. 

Берковица. 

 Осигуряването на безплатен транспорт чрез 

включване в този проект бе решаващо за ефективната 

образователна интеграция на децата от ромски 

произход.  

 Дейност 2. Осигуряване на учебни пособия и 

материали за децата в задължително предучилищно 

образован

ие и 

учебни 

пособия и 

материали 

или 

електронн

и 

устройств

а за 

дистанцио

нно 

обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени 

в процеса на образователна десегрегация“. 

 Закупени бяха образователни комплекти, 

които помогнаха на децата за пълноценно и 

качествено адаптиране към учебната среда в 

подготвителна група. Допринесоха за по-добрата им 

успеваемост и не на последно място подпомогнаха 

родителите за осигуряване на необходимите на 

децата им учебни пособия и материали. 

Предоставените таблети за учениците наистина бяха 

изключителна помощ – за Община Берковица, за 

приемното училище, за децата, а и за родителите, 

които не успяваха да осигурят електронно устройство 

на децата си за ОРЕС – Обучение от разстояние в 

електронна среда. Бяха насочени точно към най-

уязвимите групи, според критерии, определени със 

заповед на кмета, в момент на най-голяма потребност 

и в момент, когато стартира ОРЕС поради 

пандемията от КОВИД – 19. 

 Дейност 3. Дейности за информиране, 

мотивиране и подготовка на децата и учениците за 

съвместното образователно развитие в приемните 

образователни институции. 
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Поддейност 3.1. Назначаване на непедагогически 

персонал към общините (образователни медиатори, 

помощници на учителите, социални работници в 

образованието) за осигуряване на педагогическа, 

психологическа и социална подкрепа на деца, 

ученици и родители, 

включени в дейности 

за образователна 

десегрегация.  

Назначени бяха 4 

медиатори - 

непедагогически 

персонал по проекта 

към Община 

Берковица. Бяха 

назначени 4 (четири) 

броя медиатори -  

съответно 1 за 3. ОУ 

„Иван Вазов“ – 

Берковица, 1 за 

детска градина 

„Пролетна дъга“, 1 за детска градина „Звънче“ и 

детска градина „Малина“ и 1 медиатор за работа с 

родители, като дейността им се характеризираше с 

изграждане и укрепване на връзката между деца, 

учители и родители, изпълняваха десегрегационни 

дейности –  психологическа и социална подкрепа на 

децата, обучаващи се в приемните образователни 

институции, работа с родители.  Медиаторите 

придружаваха децата и учениците в автобусите, за 

което представяха присъствени списъци, като следяха 

за редовното посещение на учебни занятия в 

учебните заведения. Те присъстваха в 

образователните институции и изпълняваха дейности 

на наставници като подпомагаха учителите в учебно-

възпитателния процес и бяха в помощ за адаптацията 

на децата от ромски произход в мултикултурната 

среда. Медиаторът за работа с родители извършваше 

дейности, свързани с мотивацията на родителите за 

предпочитания за обучение на децата им в 

мултикултурна среда извън сегрегираното училище, с 

участието на родителите в училищния живот и 

формиране на позитивна нагласа към образованието. 

Медиаторът осъществяваше пряк контакт, на място в 

ромския квартал „Раковица“, като ще провеждаха 

срещи, беседи, и се предоставяха нагледни материали 

за постигане на желания ефект. 

 Поддейност 3.2. Дейности за информиране, 

мотивиране и подготовка на децата и учениците за 

съвместното образователно развитие. Изготвяне и 

разпространява

не на 

материали за 

визуализация 

(брошури, 

презентации, 

информационн

и плакати. 

Направени 

бяха 

публикации в 

медиите 

(местен 

вестник, 

официален 

уеб-сайт на 

Община 

Берковица, 

национални 

медии). Бяха  

изготвени информационни материали за  мотивиране 

и подготовка на децата и учениците за съвместно 

образователно развитие в приемните образователни 

институции – флаери, брошури, плакати.  

Провеждаха се беседи в часа на класа, в часовете по 

гражданско образование и в часовете по интереси, 

като в дейностите активно ще се включваха 

назначените медиатори. 

 Дейност 4. Дейности за психолого-

педагогическо и социално-комуникативно 

приобщаване на всички родители.  Провеждане 

на срещи и беседи с родители на деца от ромски 

произход ежемесечно. Ежеседмична работа  с 

родители с цел  социално-комуникативното им  

приобщаване. 

 Община Берковица допринесе за изпълнение 

на стратегическите цели, формиращи политиките за 

образователна интеграция на децата и учениците, 

определени в Стратегията за образователна 

интеграция на децата и учениците от етнически 

малцинства и плана за действие по изпълнението й.  

Осъществяваха се преки контакти, на място в кв. 

„Раковица“, на  медиаторите с родителите на 

подрастващите. Предвидените средства бяха 

разходвани за организирането на срещите с родители 

от кв. „Раковица“, за информационни материали за 

родителите, насочени към превенция отпадането на 

учениците от училище, адаптирането им в 

училищната среда,  приемстваност и изграждане на 

междукултурни връзки. 

 Дейност 5. Дейности (групова или 

индивидуална форма) с деца в задължително 

предучилищно образование и с ученици, включени в 

процеса на десегрегация. „Играй и учи“ – дейност, 

изпълнен

а в 

приемни

те детски 

градини, 

по една 

за всеки 

месец – 

общо 9. 

„Традици

и и 

толерант

ност“ – 

дейност, 

изпълнен

а в 

приемни

те детски 

градини, 

по една 

всеки 

месец – 

общо 9. Горепосочените бяха продължаващи 

дейности от  проект „Достъпна и качествена 

образователна среда за деца от ромски произход” в 

изпълнение на Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 

г., сключен с ЦОИДУЕМ за периода 01.10.2020 – 

30.06.2021 година. 

  


