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Договор № BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, 

финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-

3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – 

„Уча се, за да сполуча“Бенефициент: ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ"Булстат: 000557647; 7630 ГЛАВИНИЦА, ул. “Христо Ботев” 1 
 

Проектът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интилигентен 

растеж" процедура МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" – "Уча се, за да 

сполуча". Дава възможност за съвместна работа между детска градина и община: ДГ 

„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Главиница - кандидат и Община Главиница - партньор. 

Продължителност: от 10.08.2020 г. - до 10.08.2022 г., с обща стойност 192 436,74 лв. 

Дейности по проекта: 

I. Иновативни форми за пълноценна социализация. 

Основна цел на дейността е включване на деца от маргинализирани групи и на техни 

съученици в съвместни иновативнни форми за пълноценна социализация. С нея ще се въведат 

иновативни извънкласни форми за възпитаване на толерантност, взаимопомощ и 

разбирателство между децата от различните етноси и култури в ДГ, в т.ч. от ромската и 

турската етническа общност. 

Дейността отговаря на идентифицираните нужди на целевите групи, а именно: необходимост 

от равен достъп и самочувствие в рамките на образователната система и от създаване на 

предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства и превенция на 

агресията, и отпадането от ДГ като въвежда и утвърждава мерки за съхраняване и развитие на 

културната идентичност на децата от етническите малцинства; за приобщаване на родителите 

към възпитателения процес; за възпитание на толерантност и съпричастност във всички деца; 

за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и 

духовно развитие на подрастващите и за създаване на атмосфера на взаимно уважение и 

разбирателство, както и за формиране на подходящ социално-психологически климат, който 

да благоприятства реализацията на настоящия проект. 

За обезпечаване на идентифицираните нужди на целевата група и в унисон с поставените цели 

се предвижда обособяване на няколко под дейности: 

- Клуб "Сладкодумник" - играем и учим заедно; 

Клуб "Сладкодумник" е с 5 групи в трите центъра на ДГ по проекта. Подпомагани от учители 

ще изучават езиково-говорните норми в българския книжовен език чрез разучаване и 

пресъздаване на приказки, предания и легенди, характерни за етносите. Насочват се 

интересите на учащите към откривателство повишаване на знанията и общата им култура. На 

външен изпълнител ще се възложи разработка и печат на помагало "Учим, докато играем" с 

помощта, на което и чрез заложените в него методи и игри ще се стимулира творческото 

мислене и изява, както и умението за работа в екип. Чрез игрите се осигурява динамичен и 

разнообразен подход в ДГ, който допринася за минимизиране на етносните различия и 

сплотяване на децата чрез сприятеляване. Всяка от групите ще се събира 18 месеца по 8 часа 
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на месец. Заниманията ще са общо 720 ч.: по 144 ч. за всяка от 5-те групи. Всяка група ще има 

ръководител-учител. 

 

- Клуб "Фолклорни песни и танци" - чрез музиката се обединяваме. 

Клуб "Фолклорни песни и танци" е с 6 групи. Те подпомагани от учители ще усвоят 

традициите и обичаите на различните етноси; ще се наблегне на музикалния, песенен и танцов 

фолклор и развиване на певчески, танцови и артистични умения. Децата ще научат 

разнообразни народни танци и ще се упражняват на музикални инструменти. Това ще обогати 

общата им култура, като ги обедини и сплоти чрез способите на два най-универсалните езици 

познати на човечеството - музиката и танцът. Всяка от групите ще се събира 18 месеца по 8 

ч./месец. Заниманията ще са общо 864 часа: по 144 ч. за всяка от 6-те групи. Всяка група ще 

има ръководител-учител. 

 

 Дейността води до постигане на целите и положително въздействие върху 

участниците като постига резултати, както следва: 

- 123 деца от целевата група (ЦГ), включени в клуб "Сладкодумник"; 

- 123 деца от ЦГ включени в клуб "Фолклорни песни и танци"; 

- Проведени заниманията за двата клуба общо 864 часа: по 288 часа за всяка от 11-те групи; 

- Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи етически и 

естетически понятия, понятия, свързани със семейните и родови отношения, понятия, 

свързани с етническата и националната принадлежност и етническата специфика на 

живеещите в България общности; 

- Повишена мотивация за учене в мултикултурна среда на 123 деца от маргинализираните 

групи в предучилищна образователна степен. Възпитание на толерантност, преодоляване на 

негативни стереотипи и дискриминационни нагласи; 

- Изграждане култура на търпимост, толерантност и позитивни нагласи при учене в 

мултикултурна среда; 

- Запознаване с традициите, обичаите и занаятите на различните етноси; 

- Приобщаване към музикалния, песенен и танцов фолклор и развитие на певчески, танцови и 

артистични умения; 

- Овладяване на езиково-говорните норми в българския книжовен език чрез разучаване  и 

пресъздаване на приказки, предания и легенди, характерни за етносите; 

 

II. Истинската обич към природата се постига, когато я познаваме отблизо.  

Включват се 123 деца от ЦГ, техни родители/настойници и над 100 техни съученици. 

Участието на децата, родителите, педагозите и други участници от общността в дейности по 

засаждане на дървета и опознаване на местната флора и фауна ще допринесе за изграждането 

на екологично съзнание в децата и  изострянето на чувствителността, и съпричастността им 

към проблемите на екологията. В този смисъл  проектът е не само поредна стъпка за 

утвърждаване на екологично мислене и поведение, той е мотивиран израз на разбирането ни, 

че модерно възпитание и образование се осъществява в екологична образователна среда. 

Целта на дейността е усвояване на знания за екологията като наука, формиране на екологично 

мислене, съзнание и поведение за утвърждаване на здравословна околна среда,  укрепване на  

психичното здраве и имунната система на подрастващите. Опазването на околната среда е 
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проблем с глобално значение, поради което в дейността се предвижда освен участието на 

целевата група от ДГ и прилежащите й филиали, и активно включване на Община Главиница 

чрез осигуряване на терен и дръвчета за засаждане. Общината ще предостави дръвчета и на 

местните училища, които също ще се включат в инициативата за засаждане на малка горичка, 

на над 3 дка. незалесен терен в близост до град Главиница, предоставен от партньора Община 

Главиница, с цел сплотяване на децата и техните родители, възпитание на положително 

отношение към природата и опазване на околната среда. 

 Дейността води до постигане на целите и положително въздействие върху 

участниците като постига резултати, както следва: 

1. Засадени 245 дръвчета и обособяване на горичка. 

2. Сплотяване на общността, изграждане на по-здрава връзка между деца, родители и учители 

от различни етноси.  

3. Запознаване със специфичната флора и фауна. 

4. Проведената дейност създава траен интерес към природните науки и екологичните 

проблеми. 

5. Проведените интерактивни игри и дискусии засилват интереса на децата към околната 

среда и нейното опазване. 

6. Децата се запознават с разнообразния релеф и климатичните особености на региона. 

7. Развитие на творческо и екологично мислене чрез рисунки на тема "Засаждам дърво" и  "Аз, 

като част от природата". 

8. Опознаване на природата в детайли чрез интерпретации с предмети като пръчки, листа, 

шишарки и др. - творби от събраните обекти. 

9. Организиране, провеждане и участие във фестивал "Творим заедно". 

 

III. Работа с родителите в полза на образователната интеграция, приемането на различието и 

преодоляване на негативните стереотипи. 

Дейността е насочена, както към родителите от етническите малцинства, така и към 

родителите от мнозинството. Ще участват родители от всички етноси, което е предпоставка за 

формирането на доверие и толерантност между тях. Целта е привличане на 

родителите/настойниците от маргинализирани семейства и включване на повече родители от 

всички етноси за съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния 

процес и дейности, с оглед превенция на ранното отпадане от образование. Акцентира се на 

повишаване капацитета на родителите, мотивирането и активизирането им за участие в 

предучилищния живот, овластяване на родителите в подкрепа на предучилищните политики 

за образователната интеграция на децата от целевата група. Част от тези родители са с 

незавършено основно и дори начално образование, участват рядко в образователния процес и 

възприемат обучението като "чужда" територия. Образованието и социализирането не е сред 

водещите ценности и приоритети на общността. В резултат в детската градина няма подкрепа 

от някои родители, защото те изпитват недоверие към институцията и към педагозите. С цел 

активизиране на етническите малцинства и ромите ще бъде формиран Родителски клуб и 

инициативи за съвместно участие в празници и в мероприятията, организирани по проекта. 

 

 Дейността се изпълнява съвместно от ДГ и партньора. Методите на изпълнение са 

базирани на взаимно сътрудничество и толерантност. 
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1. Създаване на Родителски клуб, в който се обединяват активни родители. Провеждат 

регулярни срещи и си сътрудничат с ръководството на ДГ и партньора за решаване 

проблемите на децата от маргинализираните групи. 

2. Организиране на родителски лектории от изпълнител: за повишаване на информираността 

на родителите и тяхното активизиране ще се проведе цикъл от 4 родителски лектории - 

веднъж на срок за периода на проекта. На участниците ще се раздадат брошури с обучителен 

характер, разработени от изпълнител. 

3. Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост 

на ДГ: ще бъде осъществявана перманентно от медиаторите и Родителския клуб. 

4. Развитие на форми на родителски мониторинг на качеството на образование във включената 

ДГ и нейните филиали и други форми на родителско участие: в края на всеки срок 

Родителския клуб ще провежда стандартизирана анкета с извадка от родители и фокус-групи 

за удовлетвореността от образователния процес и предложения за подобряването му. 

Резултатите ще бъдат споделяни с ръководството на ДГ и ще се търсят начини за съвместно 

разрешаване на проблемите. Методиката за анкетиране и обратна връзка ще се разработи от 

изпълнител. 

5. Инициативи за приемането на различието и преодоляване на негативните стереотипи и 

ангажиране на институциите и общността: 

- информационна кампания по повод празници; 

- двудневна конференция в края на проекта „Ръка за ръка“ с 60 участника – учители, деца, 

родители, представители на образователните и социалните институции, на общината, на НПО, 

медиите и други заинтересовани страни. 

6. "Книга за моето дете" -  Работата по „книгата“ ще се съчетае с дискусии, с поднасяне на 

информация по достъпен начин. „Книгата“ позволява да видим какво място отрежда родителя 

на това дете в живота си и в живота на семейството си. Тези срещи ще помогнат да насочим 

към ключовата роля на родителя за образованието и възпитанието на децата. Срещите 

демонстрират ползата от обединяване на усилията в процеса на интеграция в образователния 

процес.  

  

 Резултатите от дейността дават принос към изпълнението на главната цел, както 

следва: 

1. Създаден Родителски клуб в ДГ. 

2. Включени минимум 20 родители в дейностите на Родителския клуб. 

3. Проведен от изпълнител цикъл от 4 родителски лектории, включващ 8 модула. 

4. Включени 100 родители в родителските лектории. 

5. Проведени от медиаторите минимум 40 разговори-консултации с родители относно 

мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца. От тях – минимум 10 разговора с 

родители, които възпрепятстват децата си от посещаване на ДГ. 

6. Проведени 180 анкети с родители за оценка на удовлетвореността от училището и 

основните срещани проблеми по разработена от изпълнител методика за обратна връзка 

"детска градина-семейство". 

7. Проведени инициативи за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, 

основани на етнически произход и културна идентичност и за ангажиране на институциите и 

общността: 
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- Проведени информационни кампании по повод Международния ден на толерантността 16 

ноември, Международния ден на ромите 8 април, Деня на европейските езици 26 септември и 

традиционни етнически и национални празници. 

- Проведена двудневна конференция в края на проекта „Ръка за ръка“ с 60 участника. 

8. Назначени по трудов договор и изплатени възнаграждения, съгласно КТ и КСО на 2 

медиатори от партньора. 

9. Разработени и разпространени: 500 брошури с обучителен характер и 1000 за 

информационните кампании и конференцията. 

10. Книги на моето дете - изработени от 100 родители. 

В резултат от цялостното изпълнение на дейността, родителите ще се превърнат в активен 

участник и партньор на ДГ и общината в образователния процес. Ще се развие толерантност 

между образователните институции и семействата при съвместна работа в мултикултурна 

среда, като основният фокус е обединяване на усилията за задържане на децата в 

образователната система и постъпването им в начално образование. Ще се развие култура за 

приемането на различието и преодоляване на негативните стереотипи, като се ангажират 

всички заинтересовани страни и общността. 

 

 


