
 
  

 

 

Проектът е синхронизиран и с Национална 

програма за развитие на училищното образование 

и предучилищното възпитание и подготовка  

/2006-2015 г./, Стратегия за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства, в които основните визирани 

проблеми са:  

 Затруднена адаптация към училището поради 

нисък социално-икономически статус и слабо 

владеене на българския език, 

 Нередовно посещаване и отпадане от училище, 

 Недостатъчна гъвкавост и недостиг на 

материални ресурси при избора на форми за 

обучение, с оглед успеваемостта на децата и 

създаването на предпоставки за задържането им 

в училище. Недостатъчно добра подготовка на 

учителите за работа в мултиетническа среда.  

Това  допринася за изпълнение на стратегическа 

цел 1 от Стратегията за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства, 

а именно: Съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства и превръщане на 

етнокултурното многообразие в източник на 

взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в 

обща образователна среда. 

Планираните по настоящия проект дейности са в 

съгласие с формулираните цели и приоритети на 

посочените документи в областта на интеграцията 

на групите в неравностойно положение, в 

частност образованието на децата от етническите 

малцинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

За да се подаде ръка и даде шанс на отпадналите от 

образователната система деца от различните 

етнически групи, с цел по-лесна интеграция и 

реализация в живота, ние Ви предлагаме да станете 

участници в проекта „Отново на училище” -                                 
реинтеграция на отпаднали ученци в образователната 

система в община Камено 

Целева група по проекта: 

30 ученици, отпаднали от образователната 
система или застрашени от отпадане и 60 родители 

Участници по проекта: 

11 учители, 4 директори и 1 помощник директор 

Дейностите се изпълняват на територията на 

община Камено 

За връзка и допълнителна информация: 

 

E-mail: sou_kameno@abv.bg 

Tel.: 0882600760, Катя Балтаджиева 

 

 

 

 

 
  

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 Г. 

 

Инвестира във Вашето бъдеще! 

 

 

СХЕМА: BG051PO001-4.1.06 

 

„РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА ” 

 

Договор: BG051PO001-4.1.06-0029 

 

Име на проекта: „Отново на училище” – 

реинтеграция на отпаднали ученици в 

образователната система в община Камено 

 

Бенефициент:  ОБЩИНА  КАМЕНО 

 

Партньори: 

СОУ  „Христо  Ботев“  гр. Камено 

ОУ    „Иван  Вазов“  с. Русокастро 

ОУ    „Христо Ботев“ с. Трояново 

НУ    „Братя Миладинови“ с. Кръстина 

 

 

Максимална  сума  по проекта:  127 386. 81 лв. 

 

Продължителност на проекта: 

19.ІХ.2012 – 31.Х.2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели на проекта: 

Обща цел:  

Подкрепа за реинтеграция на отпадналите 

ученици от образователната система на 

територията на Община Камено и превенция 

на повторното им отпадане.  

Специфични цели: 

1. Повишаване на мотивацията на 

отпадналите от образователната система ученици 

за завръщане в училище. 

2. Осигуряване на необходимите условия и 

ресурси за реализация на процеса на реинтеграция 

на отпадналите ученици чрез подобряване 

капацитета на педагогическия персонал и 

осигуряване на спомагателни учебно-технически 

средства. 

3. Предоставяне на допълнителна 

образователна подготовка по основните учебни 

предмети за учениците отпаднали от училище.  

4. Подкрепа за интеграция на ученици от 

ромската етническа общност и изграждане на 

ефективна мултикултурна среда в четири училища 

от Община Камено. 

 

 

 

 

 
  

 

За да се подаде ръка и даде шанс на 

отпадналите от образователната 

система деца от малцинствените 

етнически групи, с цел по-лесна 

интеграция и реализация в живота. 

 

Реализацията на проектното 

предложение ще допринесе за постигане на 

целите на Приоритетна ОС 4 на ОП “РЧР”за 

“Подобряване на достъпа до образование и 

обучение” и по-конкретно “достъп до 

образование и обучение на групи в 

неравностойно положение”. Фокусът на 

програмата е поставен върху малцинствените 

етнически групи, отпадналите от 

образователната система и децата в риск от 

отпадане. Основната целева група, включена в 

проектното предложение е именно ученици от 

уязвими социални групи, включително от 

етнически малцинства,  отпаднали от 

училище поради различни причини. 

Дейностите по проекта са насочени към 

повишаване на мотивацията на отпадналите 

ученици и техните родители за връщане 

отново на училище, осигуряване на 

необходимите ресурси – човешки и материали 

за подпомагане на реинтеграцията им и 

предоставяне на възможност за повишаване 

на познанията им по основни предмети, с цел 

по-лесна интеграция в образователната 

система. Проектните дейности са планирани 

така, че да отговорят изцяло на нуждите на 

целевата група и да съответстват на целите 

схемата за безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

 

 

Проектното предложение допринася и за 

постигане на стратегическата цел на 

оперативна програма “да се подобри 

качеството на живот на хората в 

България чрез подобряване на човешкия 

капитал, постигане на високи нива на 

заетост, повишаване на 

производителността, достъп до 

качествено образование и учене през целия 

живот, и засилване на социалното 

включване”, тъй като в резултат на 

реализация му ще се осигури равен достъп до 

образование на групи в неравностойно 

положение, ще се подпомогне социалната 

интеграция и социалното включване на 

представители на етническите групи, което от 

своя страна ще осигури по-добри 

възможности за реализация на трудовия 

пазар. 

 

 

 


