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ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА НА ДГ „ТЕМЕНУГА“, С. РАВНЕЦ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 Детската градина, като институция, наред с други държавни институции и неправителствени 

организации, заема изключително важно място в демократичните процеси: гарантиране на 

равни възможности за достъп до добро образование, здравеопазване и социална реализация 

без разлика на етнос и религия. До голяма степен ДГ „Теменуга“ представлява умален 

етнически модел на съвременното българско общество. 

Програмата определя основните дейности за прилагане на интеграционната политика  на 

детското заведение и е изработена в съответствие с действащите национални документи: 

 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020); 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

(2015 – 2020); 

 План за действие по изпълнение на националната стратегия на Република България за 

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020); 

 Областна стратегия  за интегриране на ромите (2013-2020).                                       

Настоящата Програма е разработена в съответствие и е неразделна част от Стратегията за 

цялостно развитие на ДГ „Теменуга“, с. Равнец, като се основава на редица международни 

документи за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, 

целящи осигуряване на качествено образование на всички деца, като: 

 Международния пакт за граждански и политически права. 

 Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация. 

 Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

 Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. 

 Декларацията за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, 

религиозни и езикови малцинства. 

 Закона за защита срещу дискриминацията. 

 Управленската програма на българското правителство “Хората са богатството на 

България”. 

 Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество. 

 Световната програма на ЮНЕСКО и ООН “Образование за всички”. 

   

ДЕТСКА ГРАДИНА „ТЕМЕНУГА” 

с. Равнец, община Бургас, ул. „Гагарин“ №19            

тел.: 055172381   моб.: 0879/297633 

e-mail:  temenuga35@abv.bg 
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Програмата следва: 

 да открои приоритетите на населеното място свързани с образователната интеграция на 

децата от малцинствените групи; 

 да обедини усилията на всички участници в образователния процес за решаване на 

проблеми възникнали в процеса на обучение; 

 да аргументира участието на ДГ в проекти свързани образователна интеграция на децата, 

обхвата и забържането им в образователната институция; 

 да създаде условия за равен достъп до качествено образование и пълноценна интеграция 

на деца от етническите малцинства детската градина. 

  
Системата на българското образованието е ангажирана да създаде  съвременни условия 

за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията към всеки индивид, защото една от 

най-важните ценности е уважението към правата и свободите на всички. 

 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

 
На територията на с. Равнец живеят много роми. Социалният и културният им статус е 

нисък и затова вниманието на общината, местната всаст и в частност ръководството на ДГ 

“Теменуга“ е насочено към решаването на проблемите свързани с образователната 

интеграцията на тази група. 

За учебната 2020/2021 година сме си поставили за цел да обхванем всички деца от 

малцинствен произход, подлежащи на задължително предучилищно обучение. С включването 

им в дейностите по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г., „Дейност 2 – обезпечаване на средствата за такси за ДГ с 

повишена концентрация на деца от уязвими групи“ ще стимулира присъствието на децата с 

нисък социален статус, защото това е основната причина за непосещението им. С 

предоставянето на тази възможност на родителите ще можем да реализираме образователна 

интеграция на децата от етническите малцинства чрез осигуряване на качествен учебно-

възпитателен процес в ДГ „Теменуга“, с. Равнец, община Бургас.  

Правилно разходване на средствата за работа с деца от уязвими групи и мотивиране на 

екипа на ДГ за ефективно изпълнение на поставените задачи. 

 
1. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ 

 

1.1. Липсва подходящ социално-психологически климат в обществото, гарантиращ 

образователните права на децата от етническите малцинства  за равноправната им 

интеграция и развитието на културната им идентичност. 

1.2. Ниският стандарт на живот е фактор за нередовно посещение на ДГ и непълноценно 

участие в учебно-възпитателния процес.  

1.3. Липсата на мотивация на  учители и административен персонал за работа в 

мултиетнична среда и особено на работещите с деца-билингви. 

 

2. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

 

 На територията на с. Равнец, община Бургас живеят големи групи от ромски произход 

за които са валидни освен общите проблеми, отнасящи се до всички етнически малцинства, и 

специфични проблеми, затрудняващи качественото образование и равноправната им 

интеграция, което води до: 

 Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската. 
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 Непокриване на ДОС. 

 Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми. 

 Бедността като фактор за нередовното посещаване и прогресиращо 

увеличаване броя на отпадналите деца. 

 

ІІ. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Ценностите и принципите на демократичното общество и по-специално принципът за 

равенството и недискриминацията, както и международните стандарти в областта на  

правата на човека, закрилата на децата и защитата на малцинствата, са в основата на 

настоящата  програма. 

2. Принципът за осигуряване на равен достъп до качествено образование трябва да бъде 

съобразен с различната степен на социална интеграция на отделните етнически 

малцинства.  

3. Интеграцията е процес, в който  се ангажира цялата образователна общност.  

4. Необходимо е да се гарантира баланс между интеграцията на децата от етническите 

малцинства в образователната система и в обществото и съхраняването и развитието на 

тяхната специфична културна идентичност.  

5. Активното включване на самите малцинствени общности /родители/, е от ключово 

значение за  ценностното осмисляне и за  осъществяването на интеграционния процес. 

6. Децата от уязвимите малцинствени групи се нуждаят от допълнителна образователна 

подкрепа, която се постига с участие в различни проекти. 

 

ІІІ. ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Стратегическа цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 

децата от етническите малцинства на територията на с. Равнец, община Бургас. 

 

Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и 

учениците от етническите малцинства. 

  

Стратегическа цел 3:  Създаване на успешно сътрудничество мужду образователните 

инститеции, читалище и кметство в с. Равнец.  

 

Стратегическа цел 4: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за 

взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на 

взаимно уважение, толерантност и разбирателство. 

 
Тези общи цели ще се реализират чрез:  

 Осигуряване на необходимите образователни  условия и ресурси за реализиране 

процеса на интеграция на децата от етническите малцинства и за развиване на 

културната им идентичност; 

 Осигуряване на ефективни финансови механизми за реализация на целите на 

настоящата програма ; 

 Включване на ДГ в празничния календар на училище, читалище и кметство;  

 Включване на родителската общност  в  различни форми на обучение; 

 Пълноценна интеграция  и приемственост на ромските деца от детската градина 

иучениците в училище;  

 Подобряване на материално-техническата база на ДГ „Теменуга“. 

V. ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА 
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Програмата е динамичен и отворен документ, който ще бъде периодично допълван съобразно 

настъпилите промени в приоритетите на детското заведение, община, националното 

законодателство и други фактори със стратегическо значение. 

Настоящата Програм е неразделна част от Стратегията за цялостно развитие на ДГ 

„Теменуга“, с. Равнец, община Бургас. 


