
 

               Предоствено с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд 

Проект  "Всички заедно на училище" 
                                                                                              

 

"ВСИЧКИ ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ" 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.1.01-0020-C000 

 

Цели на проекта: 

Подпомагане на интеграцията на децата и учениците от ромската общност на 

територията на община Варна, чрез създаване на условия за привличане на необхванати 

и отпаднали от училище, както и превенция на застрашени от отпадане, чрез 

съхраняване на историческата им идентичност. Създаване на по-добри условия за учене 

за деца от ромски произход, чрез: 

 Квалифициране на учители, които работят в смесени класове в специфични технологии 

за работа в мултиетническа  и мултикултурна среда за подобряване на психоклимата в 

клас и повишаване на академичните резултати на ромските деца и мотивирането им за 

продължаване на образованието в по-висока степен; 

 Квалифициране на Медиатори между ромската общност  и училището, с оглед  

безопастността на ромските деца и повишаване на доверието в институцията; 

 Подобряване на училищната среда чрез осигуряване на безопастна спортна площадка с 

цел привличане на  необхванати и задържане на застрашените от отпадане деца. 

Изпълнени дейности:  

 Обявен е конкурс за подбор на кандидати, желаещи да бъдат обучени за Медиатори 

(между ромската общност и училището); 

 Сформирана е работна група за изготвяне на длъжностна характеристика на Медиатора; 

 Изработена длъжностна характеристика на Медиатора, която да отговаря на 

спецификата и нуждите на Общината; 

 Осъществен е подбор на желаещи да се обучат за медиатори; 

 Организирано и осъществено е обучение на медиатори; 

 Проведен е изпит и сертифициране на медиаторите; 

 Назначени на работа са 8 медиатора в четири училища в общината (по двама във всяко 

включено училище);  

 Извършен е ремонт на спортната площадка на ОУ „Иван Рилски”, гр. Варна; 

 Отчетени са резултатите от работата на медиаторите и техния опит и наблюдения; 

 Отчетени са, от страна на обучените учители, ефикасността на предложените 

технологии в края на първия и втория учебни срокове на учебната 2008/2009 година; 

Партньори: 

            СНЦ "Минерва 3000" 

 

file:///C:/Users/BDimova/Desktop/Obshta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temp/notesFCBCEE/Проекти%20на%20Община%20Варна.xls


„Този документ е създаден в рамките на проект „Всички заедно на училище”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО на ОПРЧР.” 

Постигнати индикатори 

 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията 

за работа в мултикултурна среда – 30; 

 Брой обучени медиатори – 52. 

Продължителност на проекта – 19.06.2008 г. – 01.01.2010 г. 

Бюджет на проекта: 83 445 лева (100% безвъзмездна финансова помощ). 

Статус на проекта – Приключил 

 


