
Сътрудничество с гражданския сектор



Партньори от НПО 

Хуманитарна 

помощ

Образователна 

подкрепа

Социална и 

интеграционна 

подкрепа
Български хелзинкски комитет

Фондация за достъп до права

ФАР

Център за правна помощ 

„Глас в България“

• Български Червен 

кръст (цялата страна)

• Съвет на жените 

бежанки в България 

(София)

• Център на 

бесарабските българи в 

България (София)

• СУОБ Мати Украйна 

(София)

• Ситуационен център 

„Отворени врати“ 

(София)

• Украински дом (Варна)

• Фондация „Мисия 

Криле“ (Стара Загора и 

Харманли)

Безплатни курсове по 

български език

Български Червен кръст

Каритас София

Международна организация 

по миграция

Помощ за заетост

Каритас София

Катро България

Български Червен кръст

Придружаване, превод

Съвет на жените бежанки в 

България

Каритас София

Български Червен кръст

Международна организация 

по миграция

Психологическа подкрепа

Фондация „Център Надя“

Културни събития

Мулти култи колектив

Правна 

помощ

Фондация „Рийчаут“

Обучение по предмети в 

малки групи (две групи за 

деца от Украйна)

Каритас София

Клуб „Домашна работа“

Фондация „За доброто“

Детска занималня в 

Музейко 

BG4UA

Партньорство с НПО за 

занимания по места



Материали по български език

Работни тетрадки и 

аудиофайлове на сайта на 

ВКБООН

Учебни помагала
Интерактивни карти на Каритас София

Достъпни на сайта на Каритас София

Буквар за деца билингви на „Заедно в час“

https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0
https://caritas-sofia.org/bg/news/ucheneto-na-bulgarski-ezik-e-po-lesno-i-udobno
https://prepodavame.bg/bsl/


Образователни видеа



Материали в помощ на учителя



Подкрепа от страна на ВКБООН

• Обучения на директори и училищни екипи

• Финансиране на допълнителна образователна 
подкрепа и курсове по български език

• Работна група по интеграция (споделяне на 
информация и застъпничество при трудности)

• Проучвания и разботване на материали в сферата 
на образованието на децата бежанци



Образователна система в Украйна



• Министерство на образованието и науката + Държавен инспекторат на 
образователните институции в Украйна (качество на образователния 
процес, учебни програми, методически насоки, изпити)

• Език на обучението – по избор в предучилищно и начално 
образование, след това: украински

• Голяма реформа от 2018/2019 г.
- Въвеждане на 12-годишно обучение;

- Промяна на учебни програми с акцент върху практически и меки умения

- Училищна автономия (право училищата сами да избират учебните програми, 
като ги съобразяват с насоките на МОН)

• Предизвикателства: корупция, свиващо се население, война (379 
разрушени образователни институции към 13 март)

Образователна система в Украйна



Дистанционно обучение

• Възстановено от 14 март 2022 г.

• Случва се в специална платформа

• В нея са качени всички уроци от всички предмети 

във всички класове.

• Програмата на децата се публикува в 

интерактивен Google Calendar schedule

https://lms.e-school.net.ua/guide
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad


Учебници и ресурси

• NUMO Online kindergarten: видео класове за деца 

между 3 и 6 години, разработени съвместно 

между МОН на Украйна и УНИЦЕФ;

• Дигитални версии на всички учебници;

• Списък на организации, които могат да помогнат 

в обучението на децата, съставен от МОН на 

Украйна

https://numo.mon.gov.ua/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/
https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti


Какво правят други европейски държави?
Въвличане на украински бежанци в образователния процес

• Полша: министерство на образованието организира интензивни шестседмични курсове по полски за 
украински учители, като ги подготвя за асистент учители. 

• Латвия: чрез специален Закон за подкрепа на цивилни граждани от Украйна, украинците имат право 
да работят като учители, като по този начин заобикалят редовното сертифициране на учители, при 
условие че преподават само на украински малолетни деца.

• Румъния: възможност пенсионирани учители и студенти да бъдат привлечени в училищата при 
недостиг на кадри

Образователен процес

• Белгия, Дания, Словакия, Литва, Франция и Испания: подготвителни класове (език, запознаване с 
образователната система, психолоическа подкрепа, оценка на компетентности).

• Латвия: украинските ученици са освободени от НВО

• Чехия: прибващаване на три етапа и реално влизане в училище през 2022/2023 учебна година – към 
момента чешки език, психологическа подкрепа и едновременно дистанционно обучение в Украйна. 
Класове от украинската образователна система и присъствено (съвместо с МОН на Украйна)

Придобивки

• Испания: безплатно изхранване в училище



Въпроси

• От каква подкрепа ще имат нужда учителите?

• Има ли насоки за това как да говорят за войната?

• Как да се организира обучението по БЕ?

• Как да се използва лятото?

• Какви допълнителни възможности за обучение могат 
да се използват?

• Образователни медиатори?


