
Заключително събитие във връзка с 
приключване на дейностите по проект

„Равностойни и равноправни“, 
изпълняван от Сдружение БРТИМ

16.12.2020 г. 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРОЕКТ 
„РАВНОСТОЙНИ И РАВНОПРАВНИ“

Договор за отпускане на грант № 09008501 от 15.11.2019 г.

Размер на финансирането: 39 586,00лв.

Период на изпълнение: 15.11.2019 до 31.12.2020 г. 

Място на изпълнение на дейностите:

ДГ „Здравец“, гр. Глоджево и ДГ „Звънче“, с. Смирненски, Община 

Ветово



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да предостави услуги, изравняващи шансовете за ранна 
социализация и успешна образователна интеграция на деца от уязвимите общности в 
ранна възраст с фокус върху ромите, като създаде допълнителни възможности за 
развитието им в области, в които тези деца често не получават достатъчно внимание и 
подкрепа. 

Специфични цели: 

1. Да подобри езиковите умения на децата от уязвимите общности с фокус върху ромите;

2. Да стимулира формирането на социално-емоционална  култура в ранна детска 
възраст;

3. Да създаде предпоставки за превенция на ранното отпадане от училищна среда 
посредством успешна и пълноценна образователна интеграция.



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Дейността беше проведена по наша авторска методика за прилагане на образователни игри в ранното 
езиково обучение на децата – „Педагогическа игрова технология за начално овладяване на 
български език от деца – билингви с доминиращ майчин ромски и турски език“. Наетите за 
изпълнение на дейността педагогически специалисти в двете детски градини преминаха обучение и 
изготвиха програми за допълнително обучение по български език,  с обща продължителност 52 
педагогически ситуации. 

Формирани бяха 4 групи за допълнително обучение по български език – по 2 групи във всяка от 
детските градини. Децата бяха разделени по възраст – 5-годишни и 6-годишни. В групите участваха 
общо 61 деца. Занятията се провеждаха извън задължителната програма по предварително изготвен 
график по  2 или 3 педагогически ситуации седмично.

В периода или  юли – август 2020 г. в рамките на 30 дни проведохме Летни Академии в двете детски 
градини – партньори с участието на 40 деца. 



РЕЗУЛТАТИ

 Обогатен инструментариум на педагозите за по-успешно преподаване в 
мултикултурна среда;

 Подобрени комуникационни умения по български език на децата-
билингви;

 Повишена готовност за постъпване в първи клас;

 Повишена адаптивност на децата в образователната система;

 Подобрени речеви умения и увеличен запас от думи;

 Предоставена възможност на децата за интересна и забавна лятна 
работа в 30-дневни Летни Академии и учене чрез правене и преживяване.



Семинар за педагогически специалисти от двете детски 

градини  за запознаване с методиката и педагогическата 

игрова технология на начално овладяване на български 

език от деца-билингви, декември 2019 г. 







Летни академии
юли-август 2020 г. 



Летни академии
юли-август 2020 г. 



Летни академии
юли-август 2020 г. 



Формиране на социална и емоционална 
компетентност със средствата на  

приказкотерапията
В рамките на дейността бяха формирани 4 приказни ателиета – по 2 във всяка от 
детските градини, като в тях участват всички 61 деца, включени в целевата група 
на проекта. 

Наетите за изпълнение на дейността педагогически специалисти изготвиха 
програми на приказните ателиета  с обща продължителност 52 педагогически 
ситуации. Всеки учител подбра приказките, които да представи на децата, така че 
те да са различни от тези, изучавани в програмата на детската градина. 

Целта на дейността беше не само децата да разбират или да преразказват 
прочетеното, а да могат да изказват мнение, да разсъждават, да изразяват 
съпричастност или нетърпимост към постъпките на героя, като мотивират отговора 
си, като споделят чувствата си и по този начин градят своя модел на поведение, 
който да пренесат в конкретна житейска ситуация.

Децата имаха възможност да участват в 3 образователни спектакъла, представени 
от актьорите от Детски театър „Камила“.



РЕЗУЛТАТИ

61 деца от целевата група участваха в създадените 4 приказни 
ателиета;

 Подобрени социално-емоционални умения на децата от целевата 
група;

 Подобрени умения за слушане, преразказване и драматизиране на 
приказки;

Подобрени речеви умения и увеличен запас от думи;

Разширен културен кръгозор на децата благодарение на приказното 
творчество на различни народи. 









РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Дейността цели промяна в нагласите на родителите към образованието и 
осъзнаването му като фактор за интеграция и развиване на умения, 
необходими за изграждане на децата като личности. Считаме, че 
насърчаването на участието на родителите в образователния процес е 
изключително важно, затова чрез дейността ги мотивирахме и 
подкрепихме да бъдат по-активни във взаимодействието си с педагозите. 

В рамките на дейността бяха проведени 24 групови сесии с родители на 
деца от целевата група за повишаване на родителския им капацитет – по 
12 във всяка детска градина. Срещите бяха водени от квалифициран 
социален педагог на различни теми, голяма част от които предложени от 
родителите или на педагогическите специалисти. 



МОМЕНТИ ОТ СРЕЩИТЕ НИ С РОДИТЕЛИ



Изнесен семинар за обмяна на опит и 
разработване на план за включване на 

методиката в учебната програма за 2020-2021 г.


