ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново
спечели и ще реализира
проект „ Солидарни в интеграцията и образованието“
финансиран от
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
Приоритет на проекта е реализиране на интегрирани дейности за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез
осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в
образователната система. Времетраенето на проекта е 11 месеца, а поисканата и одобрена
сума е 19959.50 лв.
Резюме на проекта:
„ Солидарни в интеграцията и образованието“ е иновативен проект за образователна
интеграция чрез философията на социалното предприемачество, който ще се реализира в
село Бежаново, което е с най-голям брой ромско население в община Луковит. Проектът е
разработен от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с подкрепата на нашите партньори от
Институт Перспективи.
Продължителността на проекта ще бъде 11 месеца, като се
планира да бъдат обхванати 70 ученици в уязвимо положение от училището, 40 родители и
15 учители. В проектните дейности ще бъдат ангажирани и доброволци, както и 20 ученици
представители на мнозинството обучаващи се в различни училища от Централна Северна
България и техни 5 учители. Чрез дейности за обучение по „социално предприемачество“ за
родители и учители и стартиране на клуб „Социално предприемачество“ и разработване
на иновативно ръководство за образователно социално предприемачество в селските
райони с висок дял на етнически малцинства ще предоставим практическа и теоретична
основа на родители, ученици и учители за стартиране на процеса на разкриване потенциала
на общността и привличането на нови партньори за развитие на природните и културни
богатства на селото. Посредством организиране на ученически фестивал на социалното
предприемачество и 4 образователни акции за връщане на отпаднали ученици във
формалното образование ще се създаде иновативен модел за ангажиране ромското
малцинство в образователни инициативи, чрез които ще се постави основа за
трансформация на техните таланти в процеса на образователната им интеграция, която е в
основата на последваща социална, професионална и пълноценна реализация. При
изпълнение на дейностите ще се прилагат принципите на равен достъп до информация и
възможности за участие, ще се борави с неформални техники на учене.Чрез ангажирането
на учениците в извънучебна дейност, заедно с младежки работници и доброволци от
страната ще се мотивират учениците да полагат по-големи умствени и творчески усилия за
подобряване на техните образователни резултати.
Обосновка на проекта:
Община Луковит е тип „селска община“, в която се формира ромска малцинствена
група, като най-голям е делът на самоопределилите се като роми в село Бежаново.
Основните проблеми в образователната област са необхванатите деца от ромски произход и
други уязвими групи, ранното отпадане на учениците от образователната система и
респективно ниската грамотност или функционална неграмотност. Най-често срещаният
проблем е ранното отпадане от училище.
Проект „ Солидарни в интеграцията и образованието“ ще се реализира на територията на
село Бежаново от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, в което се обучават 174 ученици,
като 170 от тях са от ромски произход и 4 са етнически турци.Чрез успешното реализиране
на проекта ще бъдат постигнати пет от общите стратегически цели, които си поставя
училището в своя План-програма за интегриране на учениците от етническите малцинства.
Чрез проекта ще се преодолеят специфичните проблеми, нарушаващи принципите за равен
достъп до качествено обучение,ще се създадат предпоставки за по-успешна социализация
на учениците от различни малцинствени общности. Ще бъдат привлечени и задържани в
училището деца от ромски произход подлежащи на задължително училищно обучение на
възраст до 16 години. Чрез иновативните проектни дейности между доброволци – родители

и учители културното многообразие ще се превърне в източник и фактор за взаимно
уважение, разбирателство и толерантност.
Основна цел на проекта:
Създаване на модел за пълноценна социализация на ученици и родители от село
Бежаново, община Луковит, представители на етническите малцинства чрез философията
на социалното предприемачество. Проектът е и предпоставка за намаляване на
безработицата. Стратегическите цели са следните: ангажиране свободното време на
ученици и родители в квалификационни курсове по социално предприемачество,
генериране на минимум два модела на социално предприемачество съвместно между
доброволци, ученици, родители и учители, организиране на първия учени- чески фестивал в
Централна Северна България, създаване на методология за развитие на социалния капитал в
селските райони чрез философията на социалното предприемачество.
Успешното реализиране на посочените цели ще благоприятства изпълнението на
Стратегически цели 1 и 2 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства.
Целеви групи:
4 целеви групи: Ученици от 1 до 7 клас, родители и доброволци от общността
2 непреки : млади хора от мнозинството и младежки работници
Ползи и очаквано въздействие:
- 70 ученици ще повиша своята функционална грамотност и ще се мотивират да
участват в допълнителни инициативи за пълноценна реализация.
- 15 учители ще придобият компетентност да привличат социални партньори и
родители чрез философията на социалното предприемачество в интерес на училищното
благополучие.
- 40 родители и 10 доброволци от общността ще придобият основна компетентност за
стартиране на екипен предприемачески продукт чрез философията на социалното
предприемачество, посредством която ще подобрят своите възможности за заетост и
намаляване на бедността.
- 20 млади хора на възраст15-29 години, представители на мнозинството от региона
ще отстранят своите стереотипи спрямо ромската общност.
- 5 младежки работници ще създадат основа за последващи национални и европейски
дейности с ученици, родители и учители.
Дейностите за разработване, апробиране и реализиране на модела за социално
предприемачество в село Бежаново са предпоставка за формирането на устойчива основа за
отстраняването на многогодишни предизвикателства в сферата на образованието и
заетостта, които възпрепятстват пълноценната реализация на учениците и родителите.
Методология:
За настоящия проект е разработена иновативна методология, която съдържа в себе
си елементи от неформалното учене и различни практически дейности. Проектните
дейности ще започнат с две дискусии между експертите по социално предприемачество,
родители и учители. След което експертите ще създадат специална образователна програма
за разгръщане потенциала на личности от етнически малцинства живеещи в селски район
чрез принципите на социалното предприемачество. Програмата ще бъде съобразена с
условията, предимствата и предизвикателствата в района на село Бежаново. Проектът ще
продължи с два обучителни модула за философията на социалното предприемачество.
Следва формиране на клуб :Социално предприемачество“, в който ще участват родители и
ученици. В клуба ще се генерират минимум два модела на социално предприемачество за
образование и младежка работа. Клубът ще бъде квалифициран да създава партньорски
отношения със социални партньори на местно и регионално ниво и с образователни и
граждански организации на национално ниво, Целта е да се привличат млади хора и
младежки работници, които да участват в пилотното демонстриране на на създадените
модели на социално предприемачество, които ще бъдат демонстрирани през лятото на 2021
година по време на първия ученически фестивал на социалното предприемачество. Клубът

ще реализира 4 акции за връщане на отпадналите ученици в училище и ще им помага да
подобрят учебните постижения.
Описание на устойчивостта на проекта след неговото приключване:
Въздействие върху целевите групи:
Учениците от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ ще подобрят своите компетенции
за пълноценна социализация. Ще придобият компетенции за работа в реална среда по
въпросите свързани с интеграцията.. Те ще се превърнат в мултипликатори на знания, които
ще споделят с други млади хора. Ще бъдат информирани за възможностите за включването
им в социални прояви чрез образователни инициативи. Ще бъдат запознати с
възможностите за продължаващо образование в гимназиален етап.
Въздействие върху родителите:
Ще придобият знания свързани със същността на социалното предприемачество,
толерантността и междукултурния диалог. Ще придобият знания за възможностите за
социална реализация на децата им.
Въздействие върху общността:
Ще се създават предпоставки за повишаване на социалното благополучие и намаляване на
безработицата. Чрез фестивала на социалното предприемачество и образователните акции
през лятото на 2021 година ще се привлекат личности от цялата страна, които ще опознаят
културата и ще инвестират в местни ресторанти, хотели и др.
Възможности за мултиплициране:
Привлечените младежки работници ще приложат наученото в своята бъдеща
работа. Фестивалът ще може да продължи да се организира и през следващите години.
Създадените модели на социално предприемачество ще имат капацитет да продължат да
функционират и да генерират приходи.

