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Най-големият успех
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Осигуряване на 
безпрепятствен 

достъп до училище 
за всички деца

Координация между 
РУО и ДАБ

Осигуряване на 
възможност за 
допълнително 
обучение по 

български език

Успешно 
сътрудничество с 

неправителствения 
сектор 

Изграждане на 
капацитет за работа с 

целевата група в 
някои училища и 

сред 
преподавателите

Създаване на 
самостоятелна 
паралелка за 

непридружени деца 
с професионална 

насоченост

Преподаватели

Експерти



Предизвикателства пред образователната система
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30%

Изграждане на 
умения и опит у 

преподавателите за 
работа с целевата 

група

Организирането на 
обучението по 
български език

Адаптирането на 
учебния материал 

към уменията и 
възможностите на 

новонасочен 
ученик

Осигуряването на 
индивидуална 
подкрепа на 

новонасочени деца

Правилното 
насочване към 

конкретен клас на 
нов ученик

Създаването на 
приемаща среда в 

класната стая

Събирането на 
подробна 

статистика за 
включването и 
задържането в 
системата на 

учениците бежанци

Валидиране на 
знания за 

предишен клас или 
етап на 

образование по чл. 
10 (2) на Наредбата 
за условията и реда 

за прием на 
бежанците в 

образователната 
система

Създаването на 
подходящи учебни 

материали за 
изучаване на 

български език 
като чужд

Координация 
между РУО и 
Държавната 
агенция за 
бежанците

Изграждане на 
сътрудничество с 

неправителствения 
сектор

Преподаватели

Експерти



Предизвикателства пред децата
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Невладеене на 
български език

Пропуснати 
години от 

образователния 
процес

Голяма разлика в 
образователното 

съдържание в 
държавите на 

произход

Липса на 
мотивация

Липса на 
подкрепа от 

страна на 
родителите

Финансови 
трудности: липса 

на учебни 
пособия, дрехи, 

помагала

Липса на 
транспорт до 

училище

Неприемане от 
страна на другите 

ученици

Липса на 
индивидуална 
образователна 

подкрепа

Липса на 
устройства и 

интернет

Преподаватели

Експерти



Предизвикателства пред учителите
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Липса на 
обучителни 

материали по 
български език като 

чужд за деца

Липса на 
теоретична 

подготовка за 
работа с деца, 

чийто майчин език 
не е български

Неразбиране на 
процедурата по 
международна 

закрила

Предизвикателство 
да работят с 
ученици на 

различни нива в 
клас

Предизвикателство 
да работят с 

ученици, 
преживели травма

Липса на контакт с 
родителите

Недостатъчно 
познаване на 

културните 
характеристики на 
децата и техните 

семейства

Недостатъчно 
познаванена на 
нормативната 

рамка за достъп до 
училище на деца, 

търсещи и получили 
закрила

Липса на време за 
индивидуална 

подкрепа

Непознаване на 
допълнителни 

възможности за 
образователна 

подкрепа

Не срещам никакви 
трудности

Преподаватели

Експерти



Трудности при достъп



Смятате ли, че всички деца бежанци в задължителна учебна
възраст трябва да бъдат записвани в училище, независимо от
желанието на родителите им/тяхното собствено?

Преподаватели

Да

70

30

Експерти

Да Не





71%

42,90%

28,60% 28,60%

0,00%

Организиране на 
отделни 

подготвителни 
класове за 

интензивно 
изучаване на 

български език

Увеличаване на броя 
на допълнителните 

часове по български 
език, посочени в 

Наредбата за 
изучаването на 

книжовния 
български език

Създаване на 
обучителни 
материали 

(учебници, учебни 
тетрадки, учебни 

помагала) по 
български език като 

чужд

Организиране на 
повече обучения за 

предподаване на 
български език като 

чужд

Обучението на 
децата е достатъчно 

като часове и на 
задоволително ниво 

и няма нужда от 
промени

Обучение по български език: преподаватели





Обучение по български език



Непридружени деца

38%

0%

75,00%

12,50%

62,50%60%

40%

60%

50% 50%

Записване в 
професионално 

образование

Записване в езикови 
паралелки в 

подготвителен клас

Осигуряване на 
индивидуална 
образователна 

подкрепа

Организиране на 
паралелки само с 
такива ученици, 
където учебното 
съдържание да е 

адаптирано

Целенасочена работа 
за повишаване на 

мотивацията в 
центровете на ДАБ

Преподаватели

Експерти



Качество на образованието



Приоритети



Приоритети



Приоритети


