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Дефиниция за уязвима група: 

Релевантна е следната дефиниция: „Уязвими са онези лица и групи от хора, 

които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и 

ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп 

или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и 

икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от 

маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различни и 

разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални 

лишения; влошени финансови условия,социални и психологически фактори; 

недостъпна среда; здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни 

социални умения и образование; отношение към тях, основано на 

предразсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни услуги и т.н.” 

Настоящата Програма за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите  малцинства и  уязвими групи   е израз на готовност 

за изготвяне и прилагане на интеграционни политики  в съответствие с 

действащите стратегически и оперативни национални документи на 

централните ведомства, в изпълнение на политиката за гарантиране на равни 

възможности на българските граждани.   

Програма се базира на: 

- Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства; 

- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система /2013 – 2020г./ 

- Национална програма за развитие на училищното образование и 

предучилищно възпитание и подготовка  

- Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на 

образованието 

В съответствие с приоритетите от Националната програма за развитие 

на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка и 

актуализираната  Стратегия за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства настоящата Програма  определя свои 

приоритети: 

- пълноценна интеграция на  децата  и учениците от етническите 

малцинства и уязвими групи за равен достъп до  качествено образование в 

детските и учебни заведения; 

         - подпомагане на учениците от уязвими групи и гарантиране на достъп 

до качествено образование; 

- утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и 

от уязвими  групи  в процеса на модернизация на българската образователна 

система 

Приоритетите и дейностите, които си поставя настоящата Програма за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите  малцинства 
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са важен механизъм за постигане на равноправно интегриране на 

представителите на различните етнически общности в българското общество. 

Образователната интеграция е процес, в който участват както децата от 

малцинствените етноси, така и тези от българския. Този процес ангажира 

отговорните образователни институции и цялата общност за осъществяването 

му. Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на 

модернизация на малцинствените групи, тяхното последващо приобщаване 

към образованието  и   социализацията им. 

 В съвременния свят едно от  предизвикателство към образованието е  

различността, произтичаща от факта, че деца с различни способности и 

потребности трябва да се вместят в една културно-образователна рамка. 

Настоящия План за образователна интеграция на деца и ученици 

отетническите малцинства и уязвими  групи, надгражда одобрената от 

министъра на образованието и науката през 2004 г. и актуализирана през 

2016г. стратегия, която е първият секторен документ с принос за развитието 

на българското образование в контекста на образователната интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства и уязвими групи.   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

  

- осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и 

ученици в мултикултурна среда; 

- утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската образователна система; 

- създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и 

учениците от етническите малцинства и уязвими групи; 

- съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване 

на майчин език, история и култура; 

- поощряване на взаимното уважение, разбирателството и 

сътрудничеството между всички деца и ученици, независимо от етническата 

им и религиозна им принадлежност. 

- осигуряване на равен достъп до качествено образование  

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОГРАМАТА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ 

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

- Законосъобразност – съответствие на целите и на предлаганите дейности на 

законите и подзаконовите нормативни актове 

- Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 

предлаганите  дейности при сътрудничество на всички заинтересовани страни 

- Партньорство – активно и координирано участие на институциите за 

образование и обучение, държавни институции и гражданското общество, на 

учителите и родителите в реализацията на политика за образователната 

интеграция на деца и ученици от етнически и социално уязвими групи 

- Прозрачност  на постигнатите резултати 
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- Своевременност  – осигуряване на навременни адекватни мерки за 

предотвратяване на възможни рискове за осъществяване на образователната 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и социално уязвими 

групи 

- 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 

 

 

 ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

  

  

- Реинтеграция на отпадналите ученици в системата на образованието 

- Насърчаване на ранното детско образование. 

- Превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от началното 

образование 

- Обучение в дух на толерантност и недискриминация училище 

- Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа и 

взаимодействие в мултиетническа образователна среда 

- Приобщаване на родителите към образователния процес и засилена работа с 

тези, които не подкрепят образованието на техните деца 

- Стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици от 

различните етноси 

- Подпомагане на отпадналите и застрашените от отпадане по социални 

причини ученици, чрез закупуване на необходими учебни пособия, материали 

и др. 

използване  - използване възможностите на  целодневната организация на работа в 

училище 

групи за                        - допълнителна  работа в училищата с деца с нисък успех и със слаба 

предучилищна подготовка  

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

 

- Разработването  и организиране на кампании  услуги за развиване на 

родителските умения с цел подпомагане ранното детско развитие и 

социализация; 

- Дейности, насочени към обхват на всички деца, подлежащи на задължително 

училищно образование;  

- Подкрепа за ранно диагностициране на деца със СОП от ромска общност 

и от други уязвими групи и за успешното им интегриране в образователната 

система; 

- Организиране на допълнителни занимания по учебни предмети за деца, 

които сериозно се затрудняват при усвояването на учебния материал; 
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- Консултиране на родителите, чиито деца не посещават редовно училище; 

- Реинтеграция на отпаднали деца и ученици в образователната система; 

- Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които 

българският език не е майчин; 

- Осигуряване на условия и ресурси за обхващане на учениците от ромска 

общност и от други уязвими групи в целодневна организация на учебния ден; 

- Включване на учениците от ромски произход и от други уязвими групи в 

извънкласни и извънучилищни дейности; 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
       За изпълнението на Програмата от съществено значение е 

сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции, 

неправителствения сектор и социалната сфера. Всички участници в 

образователния процес /семейство, училище, институции, НПО/ трябва да 

бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели. 

       

 Програмата  за образователна интеграция на деца и ученици от 

етнически малцинства и социално уязвими групи  в НУ,, Св. П. Хилендарски” 

има характер на отворен документ, който подлежи на развитие, 

усъвършенстване и актуализиране в съответствие с динамично променящите 

се условия и фактори. 

Последователно реализирана Програмата  позволява да се съхраняват и 

утвърждават различните идентичности на децата и учениците, без това да 

създава предпоставки за явления от типа на автосегрегацията на малцинствата 

и  учениците от социално уязвими групи. 

 

 


