
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА 

СУ „Д-р Петър Берон” се намира в гр. Бобов дол, област Кюстендил и е 

единственото училище на територията на три области -Благоевградска, Кюстендилска и 

Пернишка за обучение на лица, лишени от свобода. 

След 20 годишно прекъсване на 16 септември 2013 година училището отново отвори 

врата. Мотото на учителите на СУ „ Д-р Петър Берон “, гр. Бобов дол е „Светът е за 

всички“. Стремим се да подобрим качеството на образование и да променим мирогледа 

на лишените от свобода лица, възпитавайки толерантност, солидарност и уважение към 

околните.  

През учебната 2019/2020 г. училището спечели проект  - Конкурсна процедура 

33.18-2019 на ЦОИДУЕМ по приоритетна ос 1 “ Реализиране на форми на 

взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за 

утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в 

образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на 

социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен 

хуманизъм и толерантност“ 

Проекта нарекохме „ Единни и толерантни“ 

Чрез включването на учениците в проекта  им даваме възможност да изградят 

сами ценностна система за връзката между хората от различните етноси и нови 

междуличностни отношения, общуване в среда, различна от тяхната. 

Специално внимание в училище се отделя на интеграцията на учениците от 

етническите малцинства, като им се предоставя възможност и подкрепа за обучение и 

придобиване на образование. Изпълнението на проекта в нашето училище се налага на 

база сравнително високия процент на ученици от етническите малцинства – ромски 62 

%, турски – 9 % и 29% български, за които образователната интеграция е наложителна. 

Голяма част от тях са неграмотни или полуграмотни. Обхващането в образователната 

система на такава целева група, чрез осигуряване на равен достъп до качествено 

образование в мултикултурна среда, е основна цел на приетата от Педагогическия съвет 

„Програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства“. 

Същата е изготвена на база политиките на МОН, ЦОИДУЕМ, Област Кюстендил, 

Община Бобов дол, в съответствие със: Закон за предучилищното и училищното 

образование, Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 

/2012-2020/, План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република 



България за интегриране на ромите /2012-2020/, Стратегията за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020/, План за действие 

към Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства /2015-2020/, Стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/ на Областна 

администрация Кюстендил, Програма за интеграция на малцинствата /2014-2020/ на 

Община Бобов дол, Национална стратегия „Учене през целия живот“ /2014-2020/. 

С изпълнението на проекта се прилагат политиките за пълноценна социализация, 

гарантиране на равен достъп до качествено образование, съхраняване и развиване на 

културната идентичност на учениците от етническите малцинства, преодоляване на 

проблемите с прояви на нетолерантно отношение и дискриминация, насърчаване 

решаването на проблема с дефицита на знания и свързаните с тях компетентности, 

бедния речников запас и недоброто владеене на книжовния български език у 

учениците, популяризиране мерки за решаване на проблемите с липсата на мотивация 

за самоусъвършенстване и склонността към десегрегация, овладяване на книжовния 

български език за подобряване на постиженията в образователния процес и тяхната 

бъдеща реализация. Работата по проекта дава възможност за допълнителна 

квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 

образователна среда. 

В целевата група бяха планиране 6 групи по 10 ученици, но поради големия 

интерес се включиха 78  ученици с различен етнически произход и социален статус, 

които се разпределиха в клубните дейности. С тях работиха 6 високо квалифицирани 

педагогически специалисти. 

Спецификата на средата оказва влияние върху поведението на лишените от 

свобода, които се обучават в училището. Учениците изтърпяват присъдите си, а 

училището дава възможност на тези, които не са завършили образованието си, да го 

направят. Обучението се провежда по утвърдени типови учебни планове от МОН и има 

за цел да даде общообразователна и професионална подготовка. У лишените от свобода 

се наблюдава голям дефицит във възпитанието и образованието. Някои от тях нямат 

семейства и са отрасли в социални домове. Ниската заинтересованост, както и липсата 

на изградена ценностна система, оказват влияние върху поведението им. Това е една от 

причините за тяхната демотивираност да се включват в различни дейности и да поемат 

отговорности. Емоционално-психически са неустойчиви. В повечето от тях 

потребностите са депривирани. Работата в групи по интереси и включването им в 



различните дейности допринесе за тяхното себеутвърждаване, мотивация и изграждане 

на личностно самочувствие и толерантност. Сформираните групи  провеждаха занятия 

през цялата учебна година и летните месеци юли и август. Основният принцип, който 

се спазва, е часовете е да не се превръщат в традиционни часове по четене или музика, 

а да се държи буден интересът и активността. Използването на интерактивни методи, 

множество забавни игри, извънкласни дейности (като написване на книга, тържества, 

участие в театрална група и др.) бяха основните начини за постигането на тази цел. 

Целевата група работи по дейности, близки до тях, всеки участник можеше да се изяви 

и покаже таланта си, да разкаже за традициите и обичаите в неговото семейство и да се 

почувства пълноценен и значим. Групата беше разделена на 3 дейности: 

1. Дейност:„Фолклор на етносите“ с две групи- 1-6 и 7-12 клас 

Сформираха се хетерогенни групи - т.е. групи, включващи ученици от различен 

етнически произход: роми, българи, турци. У учениците се изгради етническа 

толерантност, търпимост и солидарност чрез споделяне на  наблюдения и разкази за 

празниците и обичаите в техния роден край и семействата им. Учениците опознаха 

богатството на културата на българските етноси, като участваха активно и с 

въодушевление откриваха общото и различното между тях. 

В хода на работата  проведоха както теоретични, така и практически занятия. Чрез 

беседи, лекции и дискусии участниците се запознаха с произхода на ромите,  пътя им 

от Индия до България, както и с ромските групи и занаяти.  

Впечатлиха се от факта, че ромската музика е включена в световното културно 

наследство и с ентусиазъм пяха популярни ромски песни. 

Много разгорещени дебати се проведоха за сватбите при различните етноси в 

миналото и днес. Учениците участваха активно при четене и обсъждане на български, 

турски и ромски приказки, проявиха се като актьори в драматизации. Практическата 

дейност съдействаше за формиране на етническа толерантност и приемане на 

различните. Занятията протичаха едновременно с чувство за отговорност и забавление. 

Изработи се  украса, празничен календар и сурвачки за  коледното тържество, в което 

се превъплътиха като артисти от празничната коледна вечер. 

Учениците работиха както индивидуално, така и по групи. Разгледаха карти с 

преобладаващо ромско и турско население в България, в резултат на което изработиха 

карта на етносите. Най- интересно и забавно им беше изработването на кукли в 



автентични носии. Изразяваха мнение, даваха идеи и се радваха при завършването на 

всяка една кукла, дори понякога им даваха имена. Групите подредиха и "музей на 

етносите"- етнографска експозиция с изделия от бита на различните етноси и 

изработените от тях предмети.  

Създаване карта на етносите и проследяване пътя от Индия на различните групи 

роми, отбелязване върху картата на България местата на обитаване на 

различните групи (връзка с история и география);  

  

Изработване на декори, кукли с автентични носии и др.; 

 



 

 

2. Дейност  „Етнорепортер“ 

При работата учениците в двете групи научиха кои са основните етнически 

групи в България, какъв е произходът на ромите, откъде са дошли, какъв е бил 

поминъкът им, научиха за Международния ден на ромите, какво е ромското знаме,  

химн на ромите, опознаха бита, традициите и обичаите на различните етнически групи 

от Югозападна България. Започнаха да създават кратки текстове - за покана, картичка, 

като стигнаха до правене на анкета и интервю. Събираха информация за легенди, 

поверия, обичаи и вярвания от съучениците си, от други лишени от свобода, които не 

са включени в проекта. Научиха за интересни обичаи и традиции в различните 

населени места. Събраните материали подредиха в книга "Спомени пъстри детството 

връщат". Учиха се да задават правилно въпрос, да изслушват мнението на другия, да 

участват в дискусия и викторина. Записваха и обработваха текстове, обогатиха 

езиковата си култура, изградиха умения да създават публицистични материали. Писаха 

брошури за по-големите празници - Бъдни вечер и Коледа, Банго Васил, Заговезни 

(Прошки), Великден, Курбан Байрам и Рамазан Байрам, Международния ден на ромите 

и др. Брошурите се раздаваха на лишени от свобода от различни групи, освен това 

могат да се ползват и следващите години при подготовка за празниците или като 

източник на информация в часовете на класа, при различни занятия и др. Работата на 

различните групи и дейностите бяха отразени в репортаж, интервю, анкета за вестник 



"Етнорепортер", където материалите бяха подредени в различни рубрики. Подготовката 

и реализацията на дейностите мотивира учениците да са по-активни в училище, да имат 

по-добро самочувствие и удовлетворение от добре свършената работа и оценката от 

учителите, другите лишени от свобода и инспекторите "Социални дейности". 

  Какви са ценностите на другите и това пречка ли е да се разбираме, толерантни ли сме 

- по тези въпроси дискутираха учениците. Направиха изводи, че по-добре се живее в 

свят, в който има взаимно уважение, което е реализация на поставените цели по 

проекта. 

 

Брошура по проекта: 



 

 

 

 

 

 

 



Вестник, издаден по проекта: 

 

 



Книга  с разказани истории от ученици, издадена по проекта 

 

Дейност „От книгата към сцената“ 

При планиране на работата по проекта бяха предвидени дейности, които са 

насочени към запознаване с обичаите, бита и традициите в различните етнически 

общности. За реализиране на тази цел учениците участваха в пресъздаване на обичаи, 

свързани с различни празници. При подготовката на коледното тържество учениците 

научиха каква е разликата при посрещане на Коледа и Нова година при българите, 

ромите, турците. 



 

  Повечето участваха в различни роли при пресъздаване на обичая с наричанията 

и др. на семейната вечеря за Бъдни вечер, наричанията на станеника на Коледа и т.н. 

Така пред публика представиха различни обичаи и можеха да съпоставят при кои 

обредни практики в различните етноси се хората се прощават, кое е общото и 

различното. Ученици, които не са от етнически малцинства, имаха възможност да 

обогатят знанията си за бита и културата на другите етнически групи, да развият 

социални умения за междукултурно общуване, толерантност към културното 

многообразие. Подготвиха и викторина „Зимни празници“ с участието на три отбора от 

трите дейности.  Драматизираха празниците на тема „Прошка” – християнският Сирни 

Заговезни, мюсюлманският Рамазан Байрам, ромският Василица или Банго Васил. 

Разучиха песни от ромския, турския и български фолклор. 

„Прошка на роми, българи и мюсюлмани“- младото семейство са смесен брак 

между българка и  турчин, ромското семейство са кумове и родителите на 

младото семейство- българи и турци“  



 

Евреите разказват 

 

 

Снежанка Славкова 

Посланик на EPALE 

Област Кюстендил 

 


