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Преждевременното напускане на училище, без завършено средно образование, още повече
пълната или функционалната неграмотност, има силно негативно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите, благосъстоянието на техните семейства и върху
възможностите за развитие на техните общности.
Изследванията на доходите на хората показват, че годишният доход на завършилите основно и по-ниско образование е средно с 45% по-нисък от дохода на завършилите средно образование, а делът на
бедност - над 3 пъти по-висок. Здравният статус и достъпът до ресурси и услуги, които могат да осигурят
по-добър стандарт и продължителност на живота в добро здраве и благосъстояние, са в пряка зависимост от получената по-висока степен на образование.
Вероятността за отпадане от училище на децата от семейства, в които главата на домакинството е с
начално или по-ниско образование, е почти 12 пъти по-голяма, отколкото на децата от семейства, в които главата на домакинството е със завършено средно образование. Така бедността, свързана с образователния статус, се предава между поколенията.

Но потърпевши са не само пряко засегнатите младежи и общности. Големият дял незавършили средно образование граждани има силно негативно влияние и върху цялостното
социално-икономическо развитие на страната в средносрочен и дългосрочен план.
Преждевременното напускане на училище означава липса на възвращаемост на публичните инвестиции, свързана с намаляване на възможностите за включване в пазара на труда и нарастване на рисковете от социално изключване. Според ЮНЕСКО, цената на неграмотността възлиза на загуба на около
2% от брутния вътрешен продукт на дадена страна. Това застрашава сигурността и стабилността на
обществото и е предпоставка за влошаване на качеството на живот не само на сегашното, и на следващите поколения.

Затова усилията за подобряване на учебните резултати и реалните знания на децата от
уязвимите групи са инвестиция не само в тяхното бъдеще, но и в бъдещето на всички останали деца, в благополучието на всички хора.
Преодоляването на този проблем изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите
1
хора в България.

1

съгл.Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
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Фондация за гражданско образование "МОСТ България"
89 Основно училище “Д-р Хр.Стамболски”, гр.София, ж.к.Дружба-1
Столична община – район “Искър”
Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”
Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза"
Професионална гимназия по транспорт, гр.София, ул.Мюнхен №12
Професионална гимназия по транспорт "Макгахан"
68 СОУ „Акад.Никола Обрешков”

Целеви групи
1. Учениците от предучилищна група до 4 клас (начален курс) на 89 ОУ в проектните дейности бяха включени 82 деца (85% от списъчния състав на начален курс);

2. Учениците от 5 до 8 клас в дневна форма на обучение (среден курс) на 89 ОУ в проектните дейности бяха включени 123 ученици (91% от списъчния състав на среден курс);

3. Учениците от 7 и 8 клас в самостоятелна форма на обучение на 89 ОУ в проектните дейности бяха включени 14 ученици (93% от списъчния състав на самост.ф-ма);

4. Ученици от 9 до 11 клас, завършили основното си образование в 89 ОУ, които се
обучават в различни гимназии в гр.София в проектните дейности бяха включени 23 ученици, при които рискът от отпадане от образователната система е по-голям (около 35% от обучаващите се в гимназии бивши ученици на 89 ОУ);

5. Семействата на учениците от 89 ОУ, живеещи в Столична община, район "Искър" в проектните дейности бяха включени 138 семейства (около 70% от семействата на учениците от
1 до 8 клас в днева форма на обучение в 89 ОУ);

6. Учителите от 89 ОУ през учебната 2014-2015 година в проектните дейности се включиха 11 учители (60% от педагогическия състав на 89 ОУ).

Цели на проекта
1. По-добро образование за децата и младежите от ромски и социално-слаби семейства, което е предпоставка за тяхното по-успешно трудово интегриране след приключване на образованието им и по-добро качество на живота им.
2. Подкрепа за учителите им за постигане на по-голяма ефективност на образователния
процес и осигуряване на възможности за добри постижения на учениците.
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Използван подход
Постигането на добри учебни резултати при учениците от уязвими групи (роми, социално слаби, с
увреждания и др.) е много трудно, защото техните семейства в повечето случаи нямат достатъчен капацитет, за да им оказват педагогическа помощ в къщи, да упражняват контрол върху изпълнението на учебните задачи от децата, да изграждат у тях необходимите умения и мотивация
за учене, да им купуват учебни помагала, да им помагат да опознаят културните достижения на
човечеството.
За съжаление, семействата с нисък образователен и социално-икономически статус не могат сами за разчупят този омагьосан кръг. Така моделът, свързан с ниско образование, безработица
или неквалифицирана работа и като следстве от това бедност, се предава и на децата им. Това
ги прави много по-уязвими и към прибягване до криминални източници на доходи.
Опитът на екипа на Фондация за гражданско образование "МОСТ България" от участие в 11 проекта за по-добро образование, в партньорство с училищата от район "Искър", показва, че най-важният фактор, от който зависи постигането на значим и траен ефект, е степента на участие на училищното ръководство и учителите в проектните дейности. Колкото по-голямо и активно е участието на училището в даден проект, толкова по-добри са резултатите от него. Училището като институция има ключова роля в образователния процес, а учителят е тази най-важна фигура, която
може да компенсира в голяма степен недостига на педагогическа компетентност в семейството на
ученика и да му даде по-добро бъдеще.
А работата с проблемни ученици е най-голямото предизвикателство за един учител - тя изисква
най-висока преподавателска компетентност, адекватен подход, съобразен с индивидуалните характеристики на ученика; добро познаване на детската психология и начините за мотивиране, изграждане на умения за учене и самодисциплина. Изисква още голяма упоритост и отдаденост в
работата. Не са много хората, които са готови да се захванат с това и да продължат да го правят
години наред.
Проектът "Бъдеще за всяко дете: Да не търсим извинения, да търсим решения" използва подход,
който насърчава и подкрепя учителите на учениците от уязвими групи да осъществят своите идеи
за повишаване на ефективността на образователния процес. Защото това са специалистите с
най-голям практически опит, които познават най-добре специфичните потребности и особености
на своите ученици.
За осъществяване на това, всички учители от 89 Основно училище бяха поканени да разработят
индивидуални проекти за малки грантове в размер от 2000 до 5000 лв., с които да се финансират
дейности, насочени към справяне с тежките проблеми на учениците - трудности с разбирането и
усвояването на учебния материал, слаба мотивация за учене, голям брой отсъствия и понякога
ангажиране на децата от семейството им да работят за прехраната си, невъзможност или незаинтересованост у родителите да им осигурят учебни помагала и т.н.
Това не беше лесно за учителите, защото почти никой от тях не беше писал такъв проект до този
момент. Освен това, графикът в училище е претоварен и е много трудно да се намери време и
енергия за допълнителни ангажименти. Но, въпреки липсата на опит и на достатъчно свободно
време за подготовката им, всички проекти бяха достатъчно добри, за да получат финансиране.
Малките пропуски в проектите бяха коригирани и допълнени - така разработването на проекти от
учителите беше за тях и едно практическо обучение в управление на проект, което продължи и в
процеса на изпълнение и отчитане на дейностите.
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Проекти за малки грантове разработиха и осъществиха през учебната 2014-2015г. следните
11 учители от 89 ОУ “Д-р Хр.Стамболски”:
1. Катя Чернева - класен ръководител на 1 клас (през I срок);
2. Таня Вълкова - класен ръководител на 1 клас (през ІІ срок);
3. Татяна Танева - класен ръководител на 2 клас;
4. Даниела Банкова - класен ръководител на 3 клас;
5. Ганка Шопова - възпитател на 4 клас;
6. Неделчо Иванов - учител по Български език и литература на 5, 6 и 8 клас, и класен
ръководител на 5а клас;
7. Емил Георгиев - учител по Физическо възпитание и спорт, и класен ръководител на
5б клас;
8. Севил Реджебова - учител по Информационни технологии на 1, 5, 6, 7 и 8 клас, и класен
ръководител на 6а клас;
9. Жулиета Кирязова - учител по История и цивилизация, и по География и икономика на
5, 6, 7 и 8 клас, и класен ръководител на 7а клас;
10. Йорданка Стоянова - учител по Математика на 5, 6, 7 и 8 клас;
11. Силвиана Денчева - учител по Английски език на 5, 6, 7 и 8 клас.
Чрез своите идеи, инициативност и вложени усилия, те осигуриха за ученици си допълнителни средства за подобряване на образователната среда в размер на 36 792 лв.
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Предложени и осъществени
от учителите в 89 ОУ дейности
Дейност №1А Въвеждане на нови методи и използване на нови учебни помагала в
задължителното обучение, които да повишат разбирането и интереса на учениците и да подобрят учебните резултати

Такива дейности бяха предложени и осъществени от всички учители като особено важни за оптимизирането на учебния процес. Бяха закупени 5 мултимедиийни проектора и 3 интерактивни дъски (два по проекта и един от 89 ОУ), което даде възможност да се провеждат видеоуроци и интерактивни упражнения, да се показват образователни филми. Беше направен абонамент за сайта
"Уча.се", който предлага голям брой видеоуроци по различни предмети, а за обучението по География и икономика - абонамент за онлайн атласи. Бяха закупени материали в електронна форма
от "Библиотека на учителя", GeoGebra по математика и др. Бяха използвани и много безплатни
образователни интернет ресурси.
"Мултимедията, със своите възможности, подобрява зрителните възприятия и зрителната памет на учениците, а това води до увеличение при овладяване на знанията. Използването на мултимедия обхваща и задържа вниманието на много по-голяма група от хора
едновременно, което означава да работиш с двадесет деца в едно и също време, а не само
с едно. При представянето на образ или задача на „големия екран“ много ученици могат да
бъдат активни и да дават свои отговори или да отхвърлят вече дадено, но неправилно
решение. Това засилва както колективния дух на работа, така и достигането на най-доброто решение, което е плод на съвместна, но и на индивидуална работа, което пък стимулира конкурентното начало." (Н.Иванов - Български език и литература)
"Уроците от сайта ,,Уча.се“ са с продължителност от 5 до 10 мин. Те са много добре поднесени и децата лесно разбират какво се обяснява. Умело е използвана анимацията и материала е богато илюстриран, което привлича и задържа вниманието на децата и те без
особени усилия запомнят и научават нещата. Към уроците има предвидени и упражнения,
за да могат децата да затвърдят наученото." (Т.Танева - 2 клас)
"След включване в обучението на онлайн атласите и интерактивната дъска интересът
на учениците видимо се засили. Чрез нагледните средства по атрактивен начин се скъси
времето за осмисляне, възприятие и по-трайно запаметяване на изучаваните обекти".
(Ж.Кирязова - История и цивилизация, География и икономика)
"Видео уроците обогатяват знанията на учениците, с достъпната и занимателна форма,
в която са поднесени, са едно чудесно средство за изучаване на чужд език. Слушането на
английска реч подобрява произношението на децата. Гледането на игрални и научно-популярни филми на различна тематика допринася активно за обогатяване на тяхната лексика." (С.Денчева - Английски език)

7

"С въвеждането на интерактивното обучение интересът на учениците към часовете по
Информационни технологии се увеличи. С лекота преподавах, а учениците нямаха търпение да излизат на интерактивната дъска. В 1 клас обучението преминава като игра, а в 58 клас часът по ИТ стана един от любимите." (С.Реджебова - Информационни технологии)
"С поставянето на мултимедийния проектор значително се подобри ефективността на
преподаване и възприемане на новите знания от учениците. Това сплоти класа. Учениците го възприеха като вид награда за класа и започнаха да се стараят повече, да присъстват в часовете, да учат уроците си. Когато информацията е поднесена нагледно, тя се
възприема по-лесно, оставя по-трайни знания в паметта, а от там се улеснява и работата за надграждане на информацията. Това е един прекрасен, модерен начин за успешното
обучение. Смятам, че голям % в повишението на успеха на класа се дължи на него. Използвам проектора и за стимулиране и възнаграждаване на учениците - ако изпълнят поставените задачи, след часовете им давам възможост да гледат филмче." (Д.Банкова - 3 клас)
В учебните часове бяха включени учебни помагала (каквито родителете не могат да осигурят за
децата си) - тетрадки за попълване по БЕЛ, Математика, Английски език, таблици за умножение;
атласи, работни листове и контурни карти по История и География; тестове за подготовка на 4 и
7 клас за Националното външно оценяване. Бяха закупени и използвани помощна литература,
речници по български и английски език, образователни компютърни игри: "Маймунски приказки",
"Улицата на игрите"; образователен динамичен софтуер Jumpido. Учителите включиха в работата
си интерактивни и игрови методи.
"Със закупените учебни помагала, допълнителни книги, енциклопедии обучението значително се подобри, тъй като повечето от учениците нямат възможност да си ги купят, а
те определено им помагат в подготовката. Работейки системно с тях знанията им се
подобряваха, спонтанно се успокояваха, че научават много неща и спряха да изпитват
страх от несправянето със поставените им задачи. Родителите също останаха много
доволни и повечето от тях констатираха, че с децата в училище се работи много и оцениха допълнителните занимания, които се провеждат с учениците." (Д.Банкова - 3 клас)
"Децата започнаха да подобряват четивната си техника, между самите тях се забелязва
стремеж да покажат колко са напреднали и усвоили четенето. По математика успешно
някои деца научават таблицата и се опитват да я прилагат при решаването на задачите. Повече деца започнаха да се справят сами с поставените задачи, като много малко
търсят помощ от учителя. В процеса на повече упражнения, все по-умело прилагат
заученото и правят все по-малко грешки." (Т.Танева - 2 клас)
"Част от учениците за първи път имаха възможност да работят в закупени за тях учебни
помагала. В началото трудностите бяха смислово-технически, докато успеят да разберат различните модели на работа в тези пособия. След това попълваха с желание задачите и така по-лесно усвояваха новия учебен материал. По-лесно се ориентираха пространствено и времево. Работата с текстовите помагала и контурните карти способства
за затвърдяване на знанията и отстраняването на грешки." (Ж.Кирязова - История и цивилизация, География и икономика)
"Понякога използвам интерактивни методи под форма на игра - учениците се разделят на
два отбора, които си задават въпроси. Използвам и играта с малка топка - на когото е
подхвърлена, трябва веднага да даде превод на дума и т.н." (С.Денчева - Английски език)
"Книжките бяха приятно четиво, което провокираше към задаване на въпроси от децата и
размисли за национални и общочовешки проблеми. Прочетените приказки, пословици, поговорки имаха и образователен, и възпитателен ефект. Определяхме основните смислови
моменти в прочетените приказки под форма на дидактически игри - словесен портрет на
героите според детските представи; разговор за това дали героите им допадат или не с
опит за обосновка; игри с мултимедия: ,,Сбърканата приказка - поправи и подреди", кръстословици със съдържание от прочетените книжки, "Забавен лабиринт с героите от
приказките", "Оцвети отговора на гатанката след като самичък си я прочетеш" и др."
(Т.Вълкова - 1 клас)

8

Дейност №1Б Разработване на помощни материали и задачи за домашна работа
Тази дейност беше предложена от учителите по Български език и литература, и по Математика.
"Учениците трудно разбират материала за съответния клас. За съжаление, учебниците
не са съобразени с тяхното ниво, а и подходящи сборници няма."
"Бяха разработени писмени упражнения - кръстословици, таблици за попълване, сглобяване на думи и изречения, за да се стигне до правилно предаване на мисли - които бяха разпечатвани и давани на учениците за домашна работа."
"Резултатът е слабо завишаване на изпълнените задължения. Много от работите не бяха връщани или пък не бяха изпълнявани, или пък бяха загубвани, или пък ученикът отсъстваше в деня, когато трябваше да ги приема обратно и да отчетем дали учениците са
се справили с упражненията."
(Н.Иванов - Български език и литература)

"Децата се затрудняват, когато трябва да разберат математически текст, не могат да
изработват чертежи, а без помощ от учителя не достигат до верния отговор."
"Към темите за геометричните фигури и тела те получаваха помощни чертежи, към потрудните уроци им се даваха по-елементарни задачи, с които биха могли да се справят. В
много от случаите имаха упътване или образец. Учениците имаха възможност да работят с готови диаграми, чертежи, тестове, изработваха табла, сглобяваха тела, участваха в малки проекти – групово или по единично."
"Тъй като броят на учениците с домашна работа не се повиши, започнах да използвам помощните материали и в редовните часове. Така в часовете се работеше по-лесно. Петокласниците и шестокласниците видимо изпитваха удоволствие при изработването на
тела. Повече ученици така успяваха да извършат необходимите разсъждения и да достигнат до верните решения."
"Разработването на помощни материали се оказа полезно и за мен, и за учениците."
(Й.Стоянова - Математика)
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Дейност №1В Въвеждане на точкова система за допълнително стимулиране на
учениците
Тази дейност беше извършена от учителите по Български език и литература, Математика и Английски език. За допълнително стимулиране учениците получаваха малки предметни награди интересни и цветни химикалки, моливи, гумички, острилки, пособия за чертане, тефтерчета,
стикери с надписи и графични символи. Два пъти през учебната година имаше по-големи награди
- всеки от учителите заведе 5-10 ученици, събрали най-много точки, на 3D филм, цирк, зоопарк.
Наградите бяха съобразени с интересите и възрастта на учениците, така че да бъдат желани и
ценни за тях. Едновременно с мотивиращия им ефект, беше търсен и познавателен ефект, така
че децата да придобиват нови знания и социален опит.

"За да имат успех по предмета Български език и литература, учениците трябва редовно
да посещават учебни занятия, да затвърждават знанията си чрез домашните работи, да
са съсредоточени в час. Имат нужда от подкрепа и награди, във вид на стимул за постигнати резултати за най-добре представителите се. Чрез конкурсно начало и класиране по
успех се насърчава състезателният елемент и стремеж за напредък."
"Учениците получаваха точки по 3 показателя – резултати от контролни работи, редовно посещение в час с необходимата дисциплина, изпълнение на домашна работа.Точките
се отчитаха всяка седмица чрез поставяне на звезди срещу имената на учениците."
"Допитвах се учениците те самите да ми предложат ония свои съученици, които наистина заслужават „звездичка“, като знак, че са показали по-добри резултати от останалите
си съученици. На „листа на Славата“, изложен на нагледно място в учебната стая по паралелки бяха поставяни „Звездите на Славата“ на всеки ученик за изпълнение на показателите. Така самите деца, при това от различните паралелки, можеха нагледно да видят
своите постижения и да ги съпоставят с другите класове."
"Стимулирането със звезди настрои една част от децата да се стремят да получат звезда и в това отношение има нарастване на желаещите да отговарят, разбира се невинаги правилно."
(Н.Иванов - Български език и литература)
"Децата искрено се радват на заслужени награди. Определено се забеляза повишена активност преди окончателното определяне на децата, които ще отидат на кино.Трудно пиша
шестици, но в седмицата след посещението на 3D филм написах три.
(Й.Стоянова - Математика)
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"Съревнованието в положителен смисъл засилва индивидуалната и колективната работа.
Насърчението, похвалата пред целия клас, както и материалния им еквивалент са мощен
мотивационен стимул за израстване и постигане на по-добри резултати в учебния
процес."
"Отчитането на точките по класове се извършва всяка седмица за активно участие и
вярно домашно, както и за упражнения върху новия урок, добре разбран и усвоен, се поставят стикерчета в тетрадките и отделно в списък срещу името на ученика. Стремежът
за събиране на повече точки създава състезателна атмосфера сред децата, активизира
ги, те се надпреварват кой по-добре да се представи."
"За мен лично тази дейност е най-удачната при нашите ученици. Но има за съжаление деца, които остават пасивни и незаинтересовани."
(С.Денчева - Английски език)

Дейност №2

Допълване на задължителното обучение с подходящи извънкласни
дейности, които да са насочени към подобряване на учебните резултати и способността на децата да прилагат училищните знания на
практика чрез подобряване на разбирането, засилване на интереса,
мотивиране на децата за учене

За учениците от 2, 3 и 4 клас бяха организирани посещения в Националния природонаучен музей,
Националния исторически музей, Ботаническата градина към БАН и Военно-историческия музей.
С ученици от 5а и 5б клас беше сформиран отбор по футбол, в който бяха включени 20 момчета.
А в края на втория срок и началото на лятната ваканция учениците от 1 клас имаха занимания за
запознаване с подходящи детски литературни произведения извън учебната програма, съчетани
с гледане на филмчета по тези произведения и с активни творчески дейности: рисуване на персонажите и сюжета, сглобяване на 3D макети на приказна тематика, драматизации и сценки.
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"За да разберат и усвояват по-добре учебния материал,
учениците имат нужда от възможности да видят на живо
нещата, за които учат."
"Основната идея на посещенията е да разшири знанията,
да носи емоции у участниците, чрез една „разходка” из миналото, настоящето и бъдещето. Да се обогати мирогледът на учениците, да се повиши тяхната култура. Да се
стимулира тяхната любознателност чрез предоставяне
на възможности за задаване на въпроси и дискутиране в
една нетрадиционна за тях среда. Да заобичат музея като
място, винаги отворено за тях, място забавно, интересно
и полезно, където могат да видят различни представители на животинския и растителен свят, на което историята оживява пред очите им."
(Т.Танева - 2 клас)

"Момчетата на тази възраст се интересуват най-много от футбол - почти винаги в училищния двор има ученици, които ритат топка. Този техен интерес може да се използва, за
да се повиши посещаемостта на учебните занятия - това беше условие за участие в отбора, а учениците, които не ходят редовно на училище, бяха отстранявани от отбора
временно или за постоянно."
"Спортът е много добро средство за изграждане у децата на дисциплина и екипност. За
да участават в отбора, учениците трябваше да идват навреме и редовно на тренировките, да изпълняват поставените им задачи, да няма обиди и сбивания."
"Ентусиазмът на учениците беше голям - оставаха след училище да тренират почти всеки ден. Изиграхме 5 мача с други училища - в 3 от тях победихме."
(Е.Георгиев - Физическо възпитание и спорт)
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"Целта на заниманията беше първокласниците да обогатят езиквата си култура и да
придобият добра четивна техника преди започване на 2 клас."
"На проектните дейности децата гледаха като на приятна игра, а не като на задължителен учебен час със строго и закономерно протичане.Това отнемаше напрежението и те
учеха без да знаят, че учат."
"Илюстрирането на любим момент от прочетена приказка беше приятно занимание за
учениците. А при сглобяването на макетите проявиха сръчност, активна и комбинативна
мисловна дейност."
"Работата в екип им допадна, работата по отбори - също. Комуникацията между учениците се подобри, също и общуването учител-ученици."
(Вълкова - 1 клас)

Дейност №3/4 Срещи с учениците и родителите им, разработване на индивидуален
план за развитие на всеки ученик; запознаване на родителите с учебния процес и обучение как да помагат на децата си
Тази дейност беше осъществена от всички класни ръководители, включили се в проекта - на 1, 2,
3, 5а, 5б, 6 и 7 клас. Освен посещения в домовете за разработване на индивидуални планове за
развитие на учениците (за развиване на заложбите, преодоляване на обучителните затруднения,
наваксване на изоставането в учебния материал, завършване на съответния клас, завършване на
основно образование, подготовка за продължаване на образованието в гимназия) и последващи
срещи с родителите за отчитане на напредъка в изпълнението на тези планове, за началния курс
бяха проведени и "Дни на родителя" в училище, на които родителите бяха запознавани с учебния
процес и обучавани как да помагат на децата си в къщи.
"Установено е, че съществена роля в образованието има семейството и общността, затова е важно да се повиши информираността на ромските семейства по отношение на
последиците от преждевременно отпадане от образователната система. Родителите са
съгласни, че децата им имат нужда от допълнителна работа с тях, тъй като самите те
нямат възможност да им помагат, поради това че са неграмотни, и осъзнават този факт
и не искат децата им да са като тях, искат те да се научат да четат и пишат, да имат
някакво образование."
"Родителите имаха възможност да присъстват и наблюдават в учебните часове своите
деца, да видят какви са знанията и уменията им, как овладяват учебния материал, какви
трудности срещат. След часовете бяха проведени разговори с родителите, беше обсъдено и как те могат да помогнат на децата си, как да ги насърчават при постигнати добри
резултати и да им покажат, че постиженията са важни както за самите деца, така и за
семейството, как да стимулират детето си да идва с желание на училище."
"Имахме и урок на тема ,,Какъв искам да стана - професията, която харесвам" с участие
на родители, а децата направиха рисунки, с които показаха какво знаят за професиите."
(Т.Танева - 2 клас)
"След стартиране на проекта направих посещения по домовете на учениците, за да ги информирам за дейностите по проекта и ползата от тях. Бяха изготвени работни листове
(в два екземпляра за всеки ученик – един за семейството и един за учителя), в които, използвайки похватите на позитивното възпитание, родителите и ученикът бяха насочени да
отчитат постигнатите успехи всеки месец."
"Така бяха въвлечени всички участници в дейността. Постигнатите резултати са подобрение на връзката учител-родител и съдействие от страна на родителите за образователно-възпитателен процес и за подобряване на дисциплината в училище."
(Д.Банкова - 3 клас)
"Много често развитието на ромските деца се предопределя от ниските очаквания, които
околните имат за тях. За да убедим ученика, че може да успява, е нужно да имаме предвид, че голяма част от бариерите са формирани от средата, в която живее, и преодоляването им изисква многоаспектно въздействие, включително върху средата. Напр. много
от ромските деца смятат, че не могат да успеят, защото са роми, затова повишаване13

то на тяхното самосъзнание и гордост от идентичността им е важна стъпка за формирането на убеденост, че могат да успеят. Ключ към успеха в работата с всяко дете е не
да се задоволиш с това, което е постигнало, а да го накараш само да се стреми към следващата цел, към следващото умение. На всяко едно дете трябва да се покаже, че то може
да успява."
"Постигнати резултати: по-висок процент посещения на родители в училище, по-голямо
активизиране на учениците. Имаше обаче и родители, които обещаха, но не взеха никакво
участие в проектните дейности."
(С.Реджебова - класен ръководител на 6 клас)
"Предварително бяха изготвени анкетна карта и образец на индивидуален план на ученика. Бяха проведени срещи с родителите и разговори за трудностите, които срещат децата им в учебния процес. За всеки ученик от 7 клас беше попълнена анкета и индивидуален план за развитие, в който бяха включени конкретни дейности с отговорности за ученика, родителите и класния ръководител. Бяха направени 4 отчета през учебната година
за изпълнението на индивидуалните планове на учениците на различни етапи и в края на
учебната година."
(Ж.Кирязова - класен ръководител на 7 клас)

Дейност №5

Организиране на тържества с участието на родители за представяне
на учебните резултати и награждаване на учениците с най-добри постижения (за Коледа или в края на І срок и в края на учебната година)

Отчитането на добрите резултати и допълнителното стимулиране на учениците е ефективен начин за повишаване на мотивацията им за учене и постигане на по-добри резултати. Още по-голям
е ефектът, когато това става в присъствието на родителите, в празнична и позитивна атмосфера.
Особено за децата от ромски семейства е много необходимо да се говори и да се дава публичност на постиженията им в училище, защото в семействата им малко се обсъжда тази тема. Така
се постига по-активно включване на родителите в учебния процес, предизвикване на гордост от
успехите на децата им. Освен това, важно е да се обръща по-голямо внимание на успехите и положителните действия на учениците, защото много често на по-голямо внимание се радват децата, които създават проблеми.
Тържества бяха организирани за учениците от 1, 2, 3, 4, 5б, 6 и 7 клас. Всички класове подготвиха
интересна програма с изпълнения на сценки, песни, викторини; украсиха стаята си и подготвиха
сцената. Учениците с най-добри учебни резултати получиха атрактивни подаръци, които бяха едновременно интересни за децата и полезни за обогатяване на знанията им и развиване на способностите им - книги, занимателни и образователни игри, 3D пъзели и др.
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"Подготовката за тържеството в края на учебната година ангажира всички деца в класа.
Те участваха в украсяването на стаята, в изработването на кутийки с поставени в тях
надписани от децата покани за родителите и гостите на тържеството. Бяха проведени
10 репетиции, в които учениците работиха с голям ентусиазъм."
(Т.Вълкова - 1 клас)

"За тържествата послучай Коледа и в края на учебната година, бяха подготвени сценарии, в които активно участваха и децата - сами избраха стихотворенията и песните, които да изпълнят пред публиката. Нарисуваха картички-покани за своите родители и учители, активно участваха и в украсяването на стаята. Имахме малки проблеми със заучаването на текстовете наизуст, някои от децата се затрудняваха да запомнят реда на
изпълнението си, но с повече репетиции и индивидуална работа този проблем беше преодолян. На тържеството всяко дете се стремеше да покаже най-доброто от себе си."
(Т.Танева - 2 клас)

"Подготовката и провеждането на тържествата дават много добра възможност на учениците за трениране на паметта, развиване на гласовите качества, усет към използване
на логически и емоционални паузи, преодоляване на притеснението от излизане на сцена,
развиване на способности за целенасочено въздействие върху аудиторията, синхронизиране с партньора, доказване на творчески възможности, развиване на актьорски умения и
др. Всички деца бяха много мотивирани да участват. На тържествата те получиха почерпка и много хубави, интересни подаръци."
(Д.Банкова - 3 клас)
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"На тържеството в края на І срок учениците
от 6 клас подготвиха, всички заедно, презентация за класа. Присъстваха и родители, и видяха резултатите на учениците. На първото
тържество присъстваха по-малка част от
учениците, но на второто тържество в края
на учебната година участието беше почти
100%. Хубавите награди стимулираха учениците, а родителите останаха доволни, защото не всеки родител може да закупи на детето си такива неща."
(С.Реджебова - класен ръководител на 6 клас)

"Един от основните елементи при изработването на правилен критерий за полезност на
заниманията е наградата. Психологическото й въздействие винаги е особено силно върху
децата. Поощряването на положените усилия за постигнатите резултати се приема с
гордост и радост от тях и ги мотивира за още повече успехи. Състезателният характер
на проявата развива умения за бързина, логичност, поведение пред публика, желание за
себеизява и себеутвърждаване в контекста на екипната работа."
"Във връзка с края на учебната година 7 клас покани 6 клас за състезание-викторина по
география и икономика. Беше съставен специално адаптиран любопитен текст, свързан с
изучения материал в 6 клас – континентите Африка, Северна и Южна Америка. Децата и
от двата класа се запознаха с интересни факти и явления. По забавен начин и публиката,
и участниците затвърдиха и обогатиха знанията си."
(Ж.Кирязова - класен ръководител на 7 клас)

Дейност №6

Срещи и съвместни дейности с образовани младежи от ромски и други етноси («приятели на класа»), които да бъдат модел за учениците и
да ги мотивират за учене и професионално развитие

Такава дейност беше планирана само за 7 клас, но в срещите се включиха ученици от 5 до 8 клас.
Бяха проведени 2 срещи.
Първата среща се състоя в 89 ОУ - на нея присъстваха четирима младежи участници в стипендиантската програма за студенти - роми в медицински специалности към Институт "Отворено общество", директорът на програма "Рома" - Димитър Димитров и д-р Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на "Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве".
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Втората среща се проведе на обиколка из забележителностите в центъра на София с младежи от
Сдружение 365, в което членуват образовани и обществено активни млади хора, повечето учили
в чужбина, добре владеещи чужди езици. Сдружението провежда ежедневно безплатни обиколки
на София на английски език (Free Sofia Tour), водени от непрофесионални гидове-доброволци, в
които се включват много гости на столицата от различни страни.

"Целта на тези срещи беше младежите да споделят своя път на развитие, обучение и успехи. А това от своя страна да мотивира учениците за сериозно отношение към учебния
процес, като фактор за по-добър шанс в живота. Личният пример на младите хора да бъде заразителен и за подрастващите."
"Всеки от ромските младежи разказа за пътя, който е изминал до осъзнаването, че трябва да бъде грамотен, образован и да учи, това което го прави щастлив. Споделиха за
трудностите, пред които ги е изправяла съдбата и как са намирали сили да продължат
напред. Нагледно децата видяха, че етносът не е причина да бъдеш различен или неприет
в обществото. Ако искаш да успееш трябва да положиш усилия и да работиш за това,
мечтите ти да се сбъднат."
"И на втората среща учениците имаха възможността да се запознаят с интересни за тях
млади хора, които чрез личния си пример ги мотивираха да се стремят към успехи в
живота."
(Ж.Кирязова - класен ръководител на 7 клас)
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Дейност №8

Допълнително обучение за наваксване на учебния материал от
изостаналите (повтарящите) ученици.

Това обучение нямаше за цел да дублира редовните часове, тъй като многократното повторение
на едно и също нещо не е най-резултатният начин за обучение. При подготовката на проекта учителят трябваше да разработи програми и графици за наваксване на учебния материал, а също и
мерки за информиране и мотивиране на учениците за участие в обучението, тъй като те сами не
биха се включили в него.
Допълнителни занимания бяха проведени с ученици от 2 клас по БЕЛ, Математика и Английски;
с 3 клас - за формиране на читателска самостятелност и развиване на интерес към четенето;
с 4 клас - подготовка за Националното външно оценяване по БЕЛ и Математика;
с 6 клас - по Математика за наваксване на пропуски в основни знания;
със 7 клас - подготовка за Националното външно оценяване по БЕЛ, Математика и Английски ез.;
За да бъде обучението по-ефективно, бяха закупени нови учебни помагала и учебна литература.
Бяха използвани и закупените за дейност №1А помагала, речници, образователен софтуер, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, видеоуроци и др.

"Най-важната цел беше обладяване на общообразователния минимум по БЕЛ и едновременно с това създаване на интерес и приобщаване на малкия читател към книгата Беше
извършена работа за подобряване на четивната техника на изоставащите ученици, за
усвояване на българския език и литература, за да имат равен старт и равен достъп до
образование. Разшири се читателския кръгозор на децата с нови книги, теми, автори и
жанрове литература. Запознаха се с широк кръг достъпна за самостоятелно четене литература и с нейните видове (художествена, научна, справочна)."
"Беше съчетавано четенето с логически задачи, за да се развива наблюдателността на
децата и способностите им за определени изводи и умозаключения. Бяха изграждани умения за четене с разбиране, изразяване на мнения по зададени казуси, приложение на знанията в езиковата практика."
"Резултатът е повишение на оценките по БЕЛ на 3 клас средно с 22% в края на уч.година."
(Д.Банкова - 3 клас)
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"Със закупените помагала работихме както в редовните часове, така и в часовете предвидени за допълнителна работа по БЕЛ, Математика и Английски език. Те доста добре
подкрепяха и затвърдяваха наученото в клас от децата. Повечето от децата с помощта
на помагалата усъвършенстваха знанията си по предметите, други с извести затруднения и помощ от страна на учителя успяваха да се справят. Но като цяло помагалата бяха
в изключителна помощ на учебните занятия и подпомагаха учебния процес."
"Основния проблем при допълнителното обучение е, че след редовните часове децата вече са уморени и често нямат желание за работа, трудно се концентрират."
(Т.Танева - 2 клас)
"Без допълнителна помощ учениците трудно се справят с усвояването на държавните образователни изисквания по математика – имат пропуски в материала, нуждаят се от повече упражнения и учителско съдействие."
"Седмокласниците имат Национално външно оценяване в края на учебната година, а на
шестокласниците им остава само една година до него, затова е важно своевременното
усвояване на базисните знания."
"Допълнителните уроци дават по-голяма възможност за индивидуална работа с учениците. Но част от учениците не посещаваха редовно часовете."
(Й.Стоянова - Математика)
"Работихме допълнително с ученици от 7 клас с помагалата по английски език по системата Hello! Допълнителните занимания затвърждават изучавания материал, помагат за
по-доброто ориентиране за някои граматични единици и като цяло са от голяма полза за
учениците."
"Най-трудната част се състои в неосъзнаването на някои, че имат нужда от допълнително затвърждаване и упражняване на материала, за съжаление не всички оценяват и разбират ползата от тези занимания за тях самите."
(С.Денчева - Английски език)

Дейност №9

Обучение на учениците от самостоятелна форма за явяване на изпитните сесии и предоставяне на възможност да ползват учебници от
библиотеката на 89 ОУ

Немалък брой младежи от квартала, отпаднали от образователната система, след като създадат
семейства и започнат работа, осъзнават необходимостта от завършен поне 8 клас. Те имат желание да продължат образованието си, но им е трудно да се организират и да се подготвят самостоятелно. Нямат контакт с училището и често забравят за изпитните сесии. Имат финансови затруднения да си купят учебници.
Затова за младите хора над 18г., които искат да завършат основното си образование в самостоятелна форма на обучение, в 89 ОУ беше организирано обучение по БЕЛ, Математика, География
и икономика, История и цивилизация, Английски език и Информационни технологии преди трите
изпитни сесии през годината.
Бяха планирани и мерки за информиране и мотивиране на младежите за участие в обучението.
Освен това, по всички предмети бяха закупени за училищната библиотека на 89 ОУ по 2бр. учебници за 7 клас и по 5бр. учебници за 8 клас, които учениците имаха възможност да ползват при
подготовката си за явяване на изпитите.
В обучението през учебната 2014-2015г. се включиха 14 младежи.
"Самостоятелната форма на обучение се явява единствената възможна за хора, откъснали се от редовния образователен процес, да завършат образованието си. Често те са семейни и работещи, като тази заетост ги затруднява в усвояване на учебния материал,
както и дългото откъсване от системния учебен процес. Часовете за това организирано
в училището обучение са времето, в което на тези ученици може да бъде оказано съдействие за преодоляване на трудностите, които срещат."
(Ж.Кирязова - География и икономика, История и цивилизация)
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Допълнителни проектни дейности
Освен предложените и осъществени от учителите в 89 ОУ проектни дейности, бяха извършени и
други дейности, за да има комплексен подход към решаване на проблемите и да бъдат постигнати по-добри и трайни резултати за децата от уязвимите групи.

Дейност №11

Работа на логопед в 89 ОУ

Езиково-говорните нарушения са основна причина за обучителните затруднения при децата. Те
водят до изостване в училище и като последица от това - проблемно поведение и отпадане от образователната система. Децата с такива нарушения от ромски и социално-слаби семейства са в
още по-неблагоприятна положение, защото техните родители много рядко забелязват и търсят
навреме помощ за тези проблеми. Така че, училището се явява единственото място, където езиково-говорните нарушения могат да бъдат забелязани и където е най-удобно да се работи за компенсирането и преодоляването им.
Затова през учебната 2014-2015г. в 89 ОУ, по проект "Бъдеще за всяко дете: Да не търсим извинения, да търсим решения", работи логопеда Роза Иванова. В началото тя извърши логопедично
изследване на насочените от учителите деца, а след това проведе логопедична терапия на
23 ученици от подготвителна група до 7 клас в 89 ОУ. Заниманията бяха много добре приети и от
родителите, и от децата - за тях работата с логопедичните методи и помагала беше много забавна и увлекателна. Резултатите от тази, макар и непродължителна работа на логопеда, бяха много
добри. Затова училищното ръководството реши заниманията да бъдат продължени от началните
учители в 89 ОУ, които притежават подготовка за логопедична работа. Роза Иванова предаде на
училището закупените за нейната работа материали и помагала, и запозна учителите с използваните от нея методи и постигнатото в работата й с учениците от 89 ОУ, даде също насоки и съвети
как да продължи логопедичната терапия на децата.

Дейност №12

Професионално ориентиране на учениците от среден курс, посещения в професионални гимназии

Целта на тази дейност беше да окаже съдействие на учениците от 6, 7 и 8 клас в 89 ОУ да изберат подходяща професия и гимназия, където да продължат образованието си. А това да увеличи
мотивацията им да учат и да завършат основно образование.
Дейността беше извършена от Красимира Комнева - кариерен консултант.
Най-напред на учениците беше раздаден списък с професионални гимназии в гр.София със задача да посочат кои от тях биха искали да посетят. В анкетата се включиха 33 ученици - изявиха желание да посетят 15 различни гимназии. След публикуване от МОН на списъка за прием в гимназиите за учебната 2015-2016г. (през м.април) бяха подготвени две отделни информационни папки
за прием в гимназии след 7 и след 8 клас (с информация за формите на обучение, връзката между образователното ниво и шанса да се намери работа, график за кандидатстване и прием в гимназиите, балообразуващи предмети, време и начин за пътуване от ж.к.Дружба-1 и др.), които бяха
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раздадени на всички ученици от 7 и 8 клас. В периода април-юни бяха организирани посещения в
9 професионални гимназии, към които учениците проявиха най-голям интерес (ПГ по фризьорство и козметика, ПГ по аудио, видео и телекомуникации "А.С.Попов", ПГ по транспорт "Макгахан",
Софийска професионална гимназия по туризъм, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, ПГ по електроника "Джон Атанасов", ПГ по топлинна и хладилна техника, ПГ по туризъм
"Алеко Константинов" в Банкя и ПГ по транспорт на ул.Мюнхен №12), в които взеха участие
22 ученици. Не всички желаещи успяха да се включат в посещенията, тъй като те се провеждаха
след часовете, когато учениците имаха и други ангажименти (тренировки, допълнителни часове,
семейни ангажименти и др.) Учениците останаха доволни, в гимназиите ги посрещнаха много добре, обърнаха им специално внимание, дадоха им много информация, насърчиха ги да кандидатстват при тях.

Дейност №13

Подкрепа за учениците в гимназиален етап чрез наставничество от
учители в гимназиите

При постъпване в гимназия, на учениците обикновено се налага да излязат от квартала, в който
живеят, където са близките и приятелите им, и да отидат в училище с нови учители и ученици, нови правила, с по-труден учебен материал. За младежите от ромски и социални семейства, които
живеят в по-затворени общности, това е голяма и рискова промяна.
Затова бяха определени 23 ученици от 9 до 11 клас, завършили основното си образование в
89 ОУ, които през учебната 2014-2015г. бяха записани в гимназии, и за които рискът да отпаднат
от образователната система беше по-голям. За тях бяха осигурени наставници от гимназиите,
които помагаха на учениците да се адаптират успешно в различната учебна среда, да се справят
с по-високите изисквания, да предоляват възникващите проблеми от всякакъв характер, за да
успеят да завършат успешно класа и средното си образование.
1.
2.
3.
4.
5.

Светла Рачева - Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”;
Валентина Колева - Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза"
Даринка Христова - Професионална гимназия по транспорт, гр.София, ул.Мюнхен №12
Милка Клисарова - Професионална гимназия по транспорт "Макгахан"
Екатерина Табакова - 68 СОУ „Акад.Никола Обрешков”

В заключение
"Като цяло проекта е добре замислен. Осигуряването на учебни помагала дава по-добра
възможност на децата да усвоят и затвърдят наученото. Работата с родителите, за да
поощряват и насърчават децата си да посещават училище също е от полза. Родителите
оцениха закупуването на помагала и пособия, за което те нямат финансова възможност.
Огромно разнообразие и помощ оказаха и видео уроците по отделните предмети, децата
добиват и визуална представа за това, което учат, и им е поднесено по нетрадиционен и
забавен начин. А посещението на музеите и Ботаническата градина оставиха трайни
впечатления и емоции, обогатиха ги както духовно така и емоционално. Надявам се учениците да продължат успешната си работа в училище и следващата учебна година и
това, което е започнато, да продължи и децата да имат все по-успешно придобиване на
знания и реализация." (Танева - 2 клас)
"Определено има подобрение в резултата, най-вече намаляване на отсъствията. След
сформиране на отбора по футбол и засилената връзка с родителите, присъствието на
учениците в час се повиши. Не само това, а обучението премина в друга фаза - по-голям
интерес в часовете и по-малко двойки за годината." (Е.Георгиев - Физ.възп.и спорт)
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"Този проект беше подходящ начин за мотивиране на децата да учат и да се стараят да
постигнат повече. Те отговориха на по-голямото внимание с по-добри учебни резултати."
(Банкова - 3 клас)
"Работата по този проект помогна и на учителите, и на учениците в съвместния учебен
процес. Използването на модерни интерактивни средства способства за въвеждането на
нов начин на обучение в часовете, съвременен и близък до светоусещането на младите
хора. Това ги мотивира да бъдат по-активни при усвояване на новия материал. Самата аз
изпитвах удоволствие да работя с интерактивната дъска и On-line атласите и да покажа на учениците, че обучението може да бъде увлекателен и забавен процес. Емоционалните срещи с образованите младежи ще оставят дълготраен отпечатък (при някои вероятно за цял живот) върху нагласите и мисълта за бъдещето у учениците. Родителите
одобриха факта, че пред децата се разкриват нови възможности и съдействаха, доколкото имаха възможност, в общия процес на работа." (Ж.Кирязова - География и икономика,
История и цивилизация)
"Децата заслужават добро представяне на материала. Имат нужда от това. Учителите
също се нуждаем от нови възможности за развитие." (Й.Стоянова - Математика)
"Проектът даде възможност за прилагане на иновационни методи за работа с учениците
и за тяхното активизиране. Родителите също бяха включени по-активно в училищния живот. Беше акцентирано върху равнопоставеното участие и равния шанс на ромските ученици в класа, в училището и в живота. Тази учебна година премина без слаби оценки по
Информационни технологии, а % на отличните оценки беше по-висок, в сравнение с миналата година. Намален беше и броят на неизвинените отсъствия." (С.Реджебова Информационни технологии)
"Като цяло проектът беше една възможност за реализиране на по-добри учебно-възпитателни резултати при работа с ромските ученици. Даде свобода на учителя да използва
съвкупност от методи на обучение и иновации, напр.мултимедия. Обезпечи с допълнителни учебно-помощни помагала учебния процес. От друга страна, създаде у децата чувство,
че това не е учебен процес, а те просто играят, разказват, рисуват, конструират. Възпитателният ефект също беше налице - осъществените дейности стимулираха повече активност, съобразителност, прецизност, екипност, адаптивност и т.н." (Т.Вълкова - 1 кл.)
"Цялостната ми оценка за смисъла и ефективността от проекта е положителна. Не мога
да кажа, че за една учебна година са се случили чудеса, имайки предвид трудностите при
децата, с които работим. Но подобряването на материално-техническата база в училище – мултимедийните проектори, интерактивните дъски, закупените учебни помагала,
предметните награди-поощрения, воденето на интересни места навън, както и допълнителните занимания са от полза на децата и на нас – техните учители. Заставам твърдо
на мнението, че този проект трябва да продължи, колкото и допълнителни усилия и
време да ни коства на нас, преподавателите, в името на децата. ТЕ ГО ЗАСЛУЖАВАТ!!!
Нали Йордан Радичков е казал, че човек е едно дълго изречение, написано с много любов, но
пълно с правописни грешки. Да продължим да го пишем, с любов към ДЕЦАТА." (С.Денчева Английски език)
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