
Проект „Детски свят в цвят“

Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.

Конкурсна процедура 33.20-2021
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на децата и учениците от                                        с. Кабиле, община „Тунджа“
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Проектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол  с 

финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
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Бенефициер:

Детска градина „Изворче“, с. Kабиле

Бюджет на проекта: 19 920 лв.

Начало на изпълнение на проекта: 26.10.2021г.

Продължителност: 12 месеца

Място на изпълнение на проекта:

Детска градина „Изворче”, с. Кабиле

и допълнителни сгради на детски групи „Маргаритки“,

с.Безмер, „Пролет“, с.Дражево, „Калинки“ и

„Пчелички“ , с. Хаджидимитрово
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Целева група по проекта:

 127  деца в предучилищна възрастот ДГ „Изворче”, 

от  които 68 деца от ромски произход;

 Родители - 60 лица

 Учители от ДГ „Изворче” – 9 лица;  
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Основна цел на проекта: 

 Да се създаде и наложи нова форма за работа с 

родители от различни етноси - модел чрез различни

иновативни и  интерактивни форми на 

взаимодействие. 

 Увеличаване мотивацията на родителите за 

подкрепа на децата им в образователния процес и 

засилване на присъствието им в детската градина. 
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Стратегически цели:

 Създаване на успешен модел за работа с родители в

мултиетническа среда.

 Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма

толерантност спрямо децата и родителите от малцинствените

етнически групи.

 Разработени и приложени иновативни и интерактивни модели за 

взаимодействие между детската градина и семейната общност в 

детска градина. Алгоритъм за работа с родители, по който да 

продължи надграждането на проектните дейности след 

приключване на проекта.
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Проектни дейности:

Дейност 1 „Организация и управление на проекта“

- Ръководител проект

- Технически сътрудник;

- Счетоводител проект

Дейност 2 „Информиране и публичност“ 
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Дейност 3 „Мобилна академия „Щастливо детство“ за

родители и значими възрастни за детето в предучилищна

възраст.
Проектната дейност има за цел да подкрепи родителите и значимите

възрастни на децата в предучилищна възраст от различни етноси, 

включително от ромски етнически произход чрез осигуряване на условия и 

ресурси за целенасочено информиране и подготовка за осъществяване на 

образователна интеграция на децата. 

Дейността се реализира по програма, в която са включени интерактивни

образователни дейности с прякото участието на родители.  

Достъп на родителите до програмата е осигурен в електронна среда чрез 

външни устройства – таблети, като срещите се организират под формата на 

уеб бинари. 
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Дейност 4 „ Интерактивни мотивационни кампании с 

участието на родители - мотиватори - „Предай нататък!”

Целта на проектната дейност е да се реализира

алтернативна форма на взаимодействие между 

образователната институция и родителската общност

като включи родители - мотиватори в процеса на 

обхващане и задържане на децата от етническите

малцинства в предучилищното образование.
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Дейност 4 „ Интерактивни мотивационни кампании с

участието на родители - мотиватори - „Предай нататък!”

Дейността се реализира чрез 12 интеактивни

мотивационни кампании с прякото участие на

родителите-мотиватори.

Във всяка от мотивационните кампании ще бъдат

включвани поне 15 родители на деца в предучилищна

възраст, които не са обхванати или са регистрирали

чести отсъствия от детската градина.
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Дейност 5 Изнесена двудневна супервизия с участието на

родители от различни етноси за повишаване на чувствителността

към дискриминационни прояви и преодоляване на негативни

стереотипи и дискриминационни нагласи.

Целта е повишаване чувствителността към дискриминационните

прояви и формиране на знания и умения за преодоляване на

негативни стереотипи и дискриминационни нагласи чрез

провеждане на двудневна супервизия за родители от различни

етноси и педагози от детската градина - реализиране на

интерактвина супервизия.

В двудневната супервизия ще участват 25 родители и 9 педагози.
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Дейност 6 Социално-комуникативно приобщаване на

родители от етническите малцинства към

образователната среда в детската градина чрез подбор и

назначаване на образователен медиатор в детската

градина.

По проектната дейност е назначен образователен

медиатор за период от шест месеца.
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2. Превенция на отпадането на деца от системата на предучилищното

образование – работа с родителите, с разширеното семейство;

1. Идентифициране на деца извън образователната система, насочване

и съдействие за записване в образователна институция.

3. Подкрепа в образователна среда за повишаване мотивацията на децата

за постигане на по-добри образователни резултати и за участие в 

активности за развитие на творчески и социални умения и превръщане на 

детската градина или училището в територия на детето и учениците.

Образователният медиатор работи в следните области на 

интервенция: 
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4. Насърчаване на активното родителство чрез участие в живота на 

детската градина. 

6. Сътрудничество и работа в общността за социалнокомуникативно

приобщаване на родителите от етническите малцинства към

предучилищното образование.

5. Сътрудничество и съдействие за подготовката и провеждането на 

специални събития в детската градина/ училището с интерактивен и 

интеграционен характер.

Образователният медиатор работи в следните области на 

интервенция: 



Проект „Детски свят в цвят“

Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.

Конкурсна процедура 33.20-2021

Център за образователна интеграция                                          Детска градина „Изворче“                                                               

на децата и учениците от                                        с. Кабиле, община „Тунджа“

етническите малцинства

Длъжността допринесе за 

обединяване на общностите в 

детската градина – деца , 

родители и екип на детската

градина.

Проектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол  с 

финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства ( ЦОИДУЕМ ) ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с. Кабиле, община „Тунджа“



Проект „Детски свят в цвят“

Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.

Конкурсна процедура 33.20-2021

Център за образователна интеграция                                          Детска градина „Изворче“                                                               

на децата и учениците от                                        с. Кабиле, община „Тунджа“

етническите малцинства

Проектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол  с 

финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства ( ЦОИДУЕМ ) ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с. Кабиле, община „Тунджа“


