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ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА В РАМКИТЕ НА МРЕЖАТА  

„ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“ 
 

1. Училището да следва политика за недопускане на дискриминация и 

създаване на условия за сегрегирани паралелки 

2. Училището да е толерантно в отношенията си с останалите училища от 

мрежата и да не допуска нелоялна конкуренция между училищата и нелоялни 

практики на привличане на ученици. При установяване на такива, училищата 

прекратяват участието си в мрежата. 

3. Да възприема всички участници в образователния процес като партньори  

4. Да има желание да работи за задържането, мотивирането и успеха на всяко 

дете  

5. Да имат сключени договори с Амалипе за период 2018 /2020 

6. Да стимулира повишаването на уменията на персонала за работа в 

мултикултурна среда , работа с  родители, овластяване на учениците чрез търсене 

на възможности за обучение и включването на екипа в такива обучения 

7. Училищата, които са част от програмата трябва да прилагат активно 

Програма за превенция на отпадането и задържането на ученици, като програмата 

да е съгласувана с ЦМЕДТ Амалипе. Тя трябва да включва елементите на 

програмата – 1)родителски клуб, 2)ученически парламент , 3)ученици – 

наставници, 4)Фолклор на етносите – ромски фолклор и др. като основен 

инструмент за постигане целите на програмата 

8. Ако училището е било асоциирано през предходната година, то трябва да е 

участвало активно в прилагането на елементите по Програмата и да не е отказвало 

сътрудничество с Регионалните координатори към Център Амалипе 

9. Едно училище може да бъде със статут на асоциирано само ЕДНА ГОДИНА. 

След изтичането на тази една година, директорът трябва да реши дали да се 

включи в Програмата като пълноправно училище или да прекрати участието си в 

нея 

10. Училищата, които са част от програмата трябва да предоставят коректно и в 

срок необходимата информация  и справка за целите и оценка на програмата. 

11. Представител/и на педагогическият екип на училището да участват в 

обученията и мрежовите срещи, провеждани от Център Амалипе 

12. За да участва в Програмата директорът/ зам.-директорът трябва да 

присъства поне на една от организираните през годината директорски срещи. 

13. Да мотивират родителите и учителите да участват в  обученията 

организирани от ЦМЕДТ „Амалипе“. 

14. Да не уронват престижа и името на ЦМЕДТ Амалипе 

*** 
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„Всеки ученик ще бъде отличник” е многогодишна програма на Център Амалипе, 

подкрепена от Тръст за социална алтернатива.  

Цел на програмата: Дейностите са насочени към превенция на отпадането и задържане 

на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните 

отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми 

на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, 

които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на 

родителите в училищния живот. 

Проблемите, които решава: С тази програма се цели въвеждане на модел за 

интервенция, която води до намаляване до минимум на отпадналите ученици, 

намаляване на отсъствията, увеличаване на записването на ромски младежи и девойки в 

средни училища и повишаване на училищния успех, както и за активно включване на 

родителите в училищния живот на децата им. 

Програмата е насочен към: 

 Деца от ромски етнос; Освен ромски деца се работи и с неромски ученици, с цел 

преодоляване на различията, изграждане на обща мултикултурна среда в 

училище; обучение в толерантност и взаимно приемане. 

 Учители и директори от училищата, в които учат тези деца 

 Ромски родители и други членове на семейството 

Дейностите, за да се приложи този модел включват:  

 Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането; 

 Въвеждане на интеркултурно образование: чрез СИП/ИКД „Фолклор на етносите 

– ромски фолклор“ и други форми; 

 Активизиране на учениците: чрез създаване на Ученически парламент, въвеждане 

на ученици-наставници и други; 

 Овластяване на родителите: чрез създаване на Родителски клуб, училище за 

родители и др.; 

 Обучение на учители за работа в мултикултурна среда; 

 Индивидуална работа със застрашените от  отпадане ученици; 

 Системен обмен на опит между училищата, прилагащи модела: изграждане и 

заздравяване на мрежа от близо 300 училища; 

 Теренна подкрепа за правилното прилагане на модела и постигане на очакваните 

резултати: вкл. съдействие за ефективна работа на терен и ангажиране на 

родителите с образованието на децата и училищния живот; съдействие за 

ефективна квалификация на учителите за работа в интеркултурна среда; цялостна 

подкрепа за развитие на училището;  
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 Провеждане на Регионални срещи и Национална педагогическа конференция за 

обмен на добри практики и иновации в областта на намаляване на отпадането и 

задържането на ромски деца в училище. 

 Методическа подкрепа на училищата.  

 Провеждане на национален Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ във В. 

Търново в началото на месец юни.  

Хората до които достига програмата чрез своите дейности са :  

Подобрявайки чувствително обхвата на ромските деца в училище, моделът „Всеки 

ученик ще бъде отличник” води и до повишаване на качеството на образование, както и 

до подобряване на цялостното представяне на съответното училище по отношение на 

образователните възможности, които предоставя на своите ученици. 

Моделът, въведен от Център Амалипе, се прилага към момента в 295 училища, което 

доведе до постигането на важни резултати като:  

1.превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище,  

2.увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните  отново в училище деца,  

3.увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия 

живот,  

4.чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават 

своето образование в средни училища/ гимназии и придобиват средно образование. 

5.Чувствително увеличаване на броя на младежите, получили диплома за средно 

образование 

  За повече информация: www.romaeducation.com 

 

 

http://www.romaeducation.com/bg/

