
БЕЗ СЕГРЕГАЦИЯ
Създаването на предпоставки за
повишаване на политическия ангажимент
за местни действия за борба с училищната
сегрегация и подобряване на достъпа до
качествено образование на ромите е от
съществено значение. За това, ние работим
за преодоляване на анти-ромските
стереотипи и за повишаване на
осведомеността на заинтересованите сгради,
овластяване на местните ромски общности,
създаване сътрудничество, и активно
включване на образователни власти,
професионалисти и представители на
ромската общност.

Сегрегацията сред ромските общности в
България, Белгия и Испания, има много
измерения. Пропуските в образователните
постижения имат силна корелация с
жилищната сегрегация, макар и да има и
други фактори, които обуславят това.
Преминаването от позната към непозната
среда може да бъде сериозно
предизвикателство. Включително
припознаване на тази значима бариера в
сферата на образованието от страна на
местни и национални власти, и
формулирането на политики, които да
предотвратят или напълно изместят този
модел на училищно образование, като го
заместят с подобрен достъп до качествено
образование, повишат общата
информираност за нуждата от по-добър
диалог между общности, власти и общество,
и допринесат за по-добра квалификация на
човешките ресурси за по-качествено,
ангажиращо и успешно интеркултурно
образование. 

 

Фактори, оказващи влияние върху
постигането на положителни резултати в
образователните постижения на ромски
общности:

Училищната сегрегация е един от най-
тежките проблеми, препятстващи достъпа на
ромите до качествено образование. Според
проучване EU MIDIS II, реализирано от
АЕСОП през 2016г., образователна сегрегация
има във всяка една от изследваните държави.
България е с най-голям дял роми, обучавани
в паралелки само с ромски ученици - 27%,
докато други 33% посещават предимно
ромски паралелки. Това е сериозно
влошаване в границите с проучване EU MIDIS
I. От друга страна Испания е страната с най-
малък дял роми, обучавани в паралелки само
с ромски ученици - 3% според проучване на
EU MIDIS II. В сравнение с проучване EU
MIDIS I е на лице сериозно подобрение. 

Влияние на групата на 
връстниците

Училищна 
автономия

Социално смесване в
социално разнообразен

ученически състав

- Влияние на групата на връстници. Средата в
училищата със социално разнообразен
ученически състав може да бъде по
-взискателна по отношение на очакванията за
представяне на учениците.
- Социално смесване на ученици, с цел
намаляване на сегрегацията по социално-
икономически причини, и повишена
училищна автономия, по примера на Белгия.

 Информационен бюлетин



 
  Габрово

  

 
  Закриване на

  сегрегирано училище,
последвано от записване на

ученици в етнически смесени
  училища.

  

 
  Шумен

  

 
  Връщане на ученици

  от етническото мнозинство в
училище, което е станало

сегрегирано.
  

 
  Видин, Сливен,
  Пловдив, София

и др.
  

 
  Десегрегация на част от
учениците от сегрегирани

  училища и интегрирането им
в етнически смесени училища,

докато сегрегираните
  училища продължават своето
съществуване и много деца от

ромски произход
  продължават обучението си в

тези сегрегирани училища
  

 
  Самоков

  

 
  Предотвратяване на

  вторичната сегрегация, т.е.
сегрегацията, настъпваща

поради оттеглянето на
  учениците от доминираща
група, в резултат на което в

училището остават само
  ученици от социално слаб

произход.
  

 
  Ракитово и

Тунджа
  

 
  Системно сътрудничество

между ромски училища,
разположени

  във или близо до сегрегирани
квартали, и български

училища в същото населено
  място.

  

 
  Джулюница

  

 
  Запазване на етнически

  смесения характер на малко
училище в селските райони

  

Белгийската образователна реформа се
фокусира върху взаимодействието между
социално-икономическата, половата и
жилищната сегрегация и факторите, пряко
свързани с образованието, като
образователни специалности и
концентрация на ученици със специфични
характеристики в отделни училища или
класове (Demeuse et al, 2007).

Доклад на Световната банка, базиран на
анализа на резултатите от PISA, препоръчва
серия от реформи, най-важната и широко
дискутирана от които е отложеното
проследяване на учениците въз основа на
академичните способности, което често се
припокрива със сегрегацията според
социалния и икономически статус на
учениците. (Gortazar et al, 2014). Според
доклада характеристиките на връстниците и
училищната сегрегация са ключовите
двигатели на представянето на българската
образователна система. В България
характеристиките на връстниците
обясняват повече разликите в резултатите
от теста PISA, отколкото индивидуалните им
характеристики. Тоест представянето на
децата на теста PISA зависи повечеот типа
на съучениците им, отколкото от личните
им фактори. Това е така, защото системата
разпределя учениците в училища с ученици
със сходен социално-икономически статус,
което прави България страната с една от
най-стратифицираните образователни
системи сред страните, участващи в PISA.

Примерът в България: Въпреки системните
мерки за десегрегация и постоянството на
политиката за десегрегация на
образованието, националният популизъм
оставя своя отпечатък върху прилагането на
политиките за десегрегация.



В Испания държавните училища имат най-
висока концентрация на ученици с по-нисък
социално-икономически произход, измерен
на база образованието и професията на
техните родители. Проучване, базирано на
анализа на резултатите от PISA от 2006 г.,
показва, че 44% от бащите на ученици в
държавните училища са имали най-много
основно образование, в сравнение с 27% в
субсидираните от държавата частни
училища и само 10% в частните училища,
неполучаващи държавна субсидия.
Концентрацията на учениците според
образователния и социално-икономическия
статус на техните родители води до
значителни разлики в резултатите по PISA в
различните типове училища, които са
особено големи при природните науки и
математиката (Mancebón Torrubia, & Pérez
Ximénez-de-Embún, 2010).

Има ли работещо решение? 
Програми за контролиран избор

Една от страните, включени в нашия
преглед (Белгия), е сред книжните примери
за прилагане на подобна програма. В
Испания има нарастващ интерес към идеята
за контролиран избор, за което
свидетелстват публикации в медиите и
изследвания (Menárguez, 2021). В България
силно селективна система, ръководена от
родителския избор в комбинация с подбор
на базата на постиженията, създава модел
на висока социално-икономическа
сегрегация в училищата. В контекста на
белгийските образователни политики може
да се счита, че социалното смесване има
тясна прилика с това, което би било
наречено десегрегация в други
институционални контексти. Смяната на
фокуса започна с приемането след широки
обществени консултации на документ
относно задължителното образование,
наречен „Договор за училището” (Renard,
2017). Един от 10-те приоритета в документа, 

директно призоваващ към десегрегация, се
нарича „не на училищата в гетата“. В
българския контекст право на избор на
училище за децата се предоставя по принцип
на всички родители. На практика обаче
много родители и ученици нямат никакъв
избор или поне имат много ограничен набор
от възможности. Както в случая с Испания,
където много правителства на АО
ограничиха избора на образователни
центрове,свободата на избор има граници
или поне трябва да има граници с цел
постигане на равенство в образованието.

Случаят на АО Арагон, Испания

Установяването на максимално приемлив
дял ученици със специфични характеристики
в конкретно заведение е добра защита срещу
прекомерна концентрация, т.е. срещу
сегрегация. Случаят на автономна област
Арагон в Испания е пример за родителски
активизъм, довел до правни промени. 

Областта бива задължена да преработи
процеса на получаване на достъп до
училищата и състава на училищата.

В резултат на решението на съда
училищната заповед за следващата година
(2019/20) включва някои специфични мерки,
които липсват в предходните заповеди:

Изрично се забранява таксуването на
семейства за услуги, свързани със
задължителното образование. Това е стъпка
напред по отношение на практика,
действаща като разграничител, и може да
доведе до невъзможността на по-уязвимите
във финансово отношение ученици да
посещават получастни училища,
начисляващи такива допълнителни такси.
Въпреки това решението позволява на
училищата да таксуват за допълнителни и
извънкласни дейности, което, както стана
ясно (Greuges, 2016), е тенденция за
поддържане на ситуацията на сегрегация в 
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някои области. По подобен начин в
България участието в незадължителни
дейности, водещи до допълнителни разходи
за родителите, може да отчужди някои
родители и ученици от училищната
общност и така за тях да стане неудобно да
останат. Когато е възможно, центровете се
ограничават до не повече от 15% ученици,
нуждаещи се от подпомагане за
образование. При определянето на тези
лимити образователните власти трябва да
вземат предвид разпределението на
характеристиката сред целевата популация:
средният процент ученици, нуждаещи се от
подпомагане за образование, трябва да бъде
доста под 15%. С други думи,
образователните власти трябва да
разполагат с надеждни и актуални данни. В
случаите на училища с висока
концентрация на ученици със специфични
нужди от подпомагане за образование
училищните комисии могат да вземат
решение за разпределението на тези
ученици между училищата в даден район.

Успешни примери от България: 

Текстове в ЗПУО, забраняващи
образователната сегрегация в
етнически смесените училища и ДГ:
създава законова основа (недостатъчна,
която трябва да бъде доразвита).

Държавен образователен стандарт за
гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование: създава
нормативна основа (недостатъчна, която
трябва да бъде доразвита).

Операции, благоприятстващи
десегрегацията и обучението в
етнически смесена среда по ОПРЧР и
ОПНОИР: както специфични (таргетирани)
операции, така и системни проекти.

НП „Подпомагане на общините за
образователна десегрегация“: създава
финансови стимули за изпълнение на
десегрегационните политики на местно
ниво.

Програма “Всеки ученик ще бъде
отличник”: очертава методическа основа
за насърчаване на обучението в етнически
смесена среда на базата на интеркултурното
образование.

Множество успешни примери на
общинско и училищно ниво: част от тях
са описани в сборника “Добри практики за
преодоляване на сегрегацията и за
десегрегация.

Повече за проекта и ресурсите към него:
www.amalipe.bg/проекти/Без сегрегация
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