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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Училищната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства е разработена съобразно Националната Стратегия за образователна интеграция 

на деца и ученици от етническите малцинства  -  документ с принос за развитието на 

българското образование в контекста на образователната интеграция на деца и ученици от  

етническите малцинства. Настоящата стратегия очертава водещите принципи, 

стратегически цели и дейности за постигането им. 

 

І. ПРОБЛЕМАТИКА, СВЪРЗАНА С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И 

УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

1. Определение за понятието „деца и ученици от етническите малцинства“ – 

В тази категория спадат деца и ученици, чиито родители определят своята принадлежност към 

етнически общности, които са различни от българската и са носители на определен тип 

етнокултурни различия. 

2. Определение на понятието „образователна интеграция“ 

Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни 

субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна 

среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности 

и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и 

получавайки равни възможности за социална реализация. Образователната интеграция 

изисква защита правата на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на 

адекватни предпоставки за социална реализация. Образователната интеграция е една от 

видовете политики за включване, които се реализират в рамките на Европейския съюз (ЕС). 

Практическата реализация на този тип 

интеграция в българските детски градини и училища се осъществява в следните 

направления: 

а) осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици; 

б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на 

модернизация на българската образователна система; 

в) създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства; 

г) съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване на майчин 

език, история и култура; 

д) поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички 

деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност.  
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II. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА 

➢ Законосъобразност – съответствие на целите и на предлаганите дейности на законите и 

подзаконовите нормативни актове 

➢ Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите 

политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани страни 

➢ Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и 

обучение, другите държавни институции и гражданското общество, на учителите и 

родителите в реализацията на политика за образователната интеграция на деца и ученици 

от етническите малцинства 

➢ Прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите – значимостта на 

проблема предполага висока степен на информираност на обществото 

➢ Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от 

управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и 

политиките за изпълнение на стратегическите цели 

➢ Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на 

постигнатите резултати 

➢ Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за предотвратяване на 

възможни рискове за осъществяване на образователната интеграция на деца и ученици 

от етническите малцинства 

➢ Отчетност, мониторинг и контрол на реализацията на целия процес на образователна 

интеграция, включваща в себе си анализ и оценка на постигнатите резултати 

➢ Иновативност – разработване на нови подходи за равен достъп до качествено 

образование и успешна образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства 

III . СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от 

етническите малцинства. 

3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на 

модернизация на българската образователна система. 

4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

В изпълнение на Стратегическа цел № 1:  

Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства. 
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1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към ОВП. 

3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. 

4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора с висше 

образование от етническите малцинства като учители и доброволци за работа с деца в риск 

от отпадане или отпаднали от образователната система. 

5. Реализиране на общинско равнище на планове за поетапна десегрегация, основани върху 

анализ на образователните потребности и обществените нагласи, осигурени с целево 

финансиране и обвързани с конкретни срокове и отговорни институции. 

6. Включване в общинските планове за интеграция на етническите малцинства на мерки, 

насочени към предотвратяване на вторичната сегрегация, според спецификата на 

населеното място. 

В изпълнение на Стратегическа цел № 2:  

Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от 

етническите малцинства. 

1. Назначаване на „помощник на учителя“ при необходимост от допълнителни 

образователно-възпитателни дейности с деца и ученици от етническите малцинства. 

2. Разработване на механизъм за максимален обхват на децата, подлежащи на задължително 

предучилищно обучение и училищно образование. 

3. Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за децата от етническите 

малцинства. 

4. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и 

ученици от етническите малцинства. 

5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа 

в мултикултурна образователна сред, включително за преподаване на български език на 

деца, за които той не е майчин. 

6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и 

спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически 

групи. 

7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в 

риск. 



5 
 

8. Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане 

и/или преждевременно напускане на училище. 

9. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване на 

образованието им и след задължителната училищна възраст. 

10. Мотивиране на учениците от уязвимите етнически малцинства в гимназиалната степен 

за продължаване на образование във висшите училища. 

В изпълнение на Стратегическа цел № 3:  

Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на 

модернизация на българската образователна система 

1. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за 

съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по места. 

2. Включване на проблематиката на интеркултурното образование с цел усвояване на 

знания за културното разнообразие и придобиването на умения за работа в мултикултурна 

среда. 

3. Обогатяване на учебното съдържание с елементи от историята и културата на 

етническите малцинства с акцент върху техните културни постижения и върху приноса 

им към общонационалната култура и развитието на обществото. 

4. Включване на децата и учениците в общата интеграционна образователна политика чрез 

подходящи форми на интеркултурно образование. 

В изпълнение на Стратегическа цел № 4  

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

1. Разработване на празничен календар с изяви на ученици от различните етноси в плана за 

дейността на училището за съответната учебна година. 

2. Разпространение на добри практики за запазване и популяризиране на културните 

традиции на етническите общности чрез съвременни технологии. 

3. Прилагане на разнообразни практики, насочени към съхраняване и развиване на 

културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

➢ Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция. 

➢ Повишен обхват на подлежащите на задължително образование . 

➢ Намален дял на преждевременно напусналите образователната система  

➢ Намален брой на отпадналите в задължителна училищна възраст (до 16 години). 

➢ Успешно интегрирани деца и ученици в мултикултурна образователна среда в 
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приемните детски градини и училища извън ромските квартали. 

➢ Повишен дял на учениците от етническите малцинства, завършили основно и средно 

образование. 

➢ Осъществена квалификация на педагогически специалисти за работа в 

мултикултурна образователна среда. 

 

Училищната стратегия е приета на заседание на ПС, проведено на 09.09.2021 г. 

(Протокол № 11) и е утвърдена със заповед на директора 

 на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница № 1694/09.09.2021 г. 


