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ОТПАДАЩИТЕ РО1У1И

РЕЗЮМЕ

Настоящата книга “Отпадащите роми” е заключителен акорд на наскоро отчете
ния проект “Към десегрегация на българското училище: образователни 
политики и социални технологии за преодоляване на отпадането на ро
ми”, по договор ОХН-1511/2005 г. на Фонда за научни изследвания - МОН (2005- 
2008 г.) и е един възможен отговор на сериозния проблем с масовото отпадане на 
роми от училище и образователната система. От 1990 до 2007 г. ежегодно от учили
ще в България отпадат около 10 000-33000 деца, предимно роми, което генерира 
един внушително и драматично нарастващ контингент от млади необразовани хо
ра, неподготвени за съвременния пазар на труда, потенциално безработни, бедни, 
маргинализирани. Предприеманите досега мерки от страна на държавата, неправи
телствените организации, местната власт и др. не водят до съществен позитивен 
резултат. В проучванията и анализите по проекта явлението «отпадащи роми» се 
анализира с качествени и количествени методи от различни гледни точки и от по
зициите на основните заинтересовани страни. Използва се комплексна методика 
за изследване на състоянието и перспективите за решаване на проблемите в облас
тта. Внася се методологическа обосновка на принципния подход при анализа и 
изработването на конкретни политики към различните етноси, в т.ч. за трайно ог
раничаване на отпадането на роми от образованието. Дефинират се основните по
нятия и индикатори, дискутира се развитието на проблема през различните етапи. 
Специфизират се образователно-педагогическите причини за отпадането, както и 
етнокултурните и социално-икономически предпоставки за явлението, ролята на 
бедността след българските роми, както и неизползвани резерви на различните 
институции (държава, НПО, политически партии, местни или общински актьори). 
Обобщават се както изводи на други изследователи и проекти по въпросите, та
ка и гледни точки на експерти по най-дискутирани теми в областта на ромските 
проблеми в България, представят се рационални практики срещу отпадането на 
етнически малцинства от образованието в САЩ. Централна и Източна Европа. На 
базата на данни от различните проучвания по проекта (вкл. и с теренни изследва
ния в две области със значително присъствие на роми, които отпадат от училище 
- Монтанска и Пазарджишка) се формулират и изводи и препоръки за преодолява
не на тежкия проблем. Накрая се представя и целият инструментариум на проек
та, с редица полезни приложения и богата литература с разработки в областта.
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ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

1. УВОДНИ ДУМИ
Защо „отпадащи” и защо бе нужен проектът? Методиката

Ако е необходимо да дадем възможно най-кратко, синтетично заглавие на наскоро 
приключилия от нашия екип изследователски проект, под пълното му заглавие 
„Към десегрегация на българското училище: образователни политики и социални 
технологии за преодоляване на отпадането нароми’' (по договор ОХН-1511/2005- 
2008 на НФНИ-МОН), то ще бъде „Отпадащитероми”. Разбираме, че така фор
мулирана темата е повече от двусмислена. От друга страна обаче, тя съдържа във 
фокус всичко, което можем и бихме искали да споделим с две думи в резултат от 
нашата работа. Защото, макар че конкретният проект се отнася „само” до отпада
нето на шокиращо голям дял годишно от децата-роми от училищната форма на 
образование и обучение днес у нас, този „частен” проблем се оказва базисен и 
предопределящ за буквално цялостното социално-осакатено развитие на много от 
ромите1 в България, за тяхното частично или пълно социално изключване, за мар- 
гинализирането на голямата част от тях от обществения живот, за невъзможнос
тта им те да си осигурят добра трудова заетост, добри доходи, добри материални 
условия на живот, пълноценна личностна реализация, личностен и семеен успех 
и просперитет. В крайна сметка, накратко - за трайната и продължителната им 
изолираност, сегрегация в нашето общество.

1 Тук и в целия текст по-долу използваме термините „роми” и „цигани” и техните производни като синоними. 
Терминът „ромн”(гота) се налага практически в цяла Европа отскоро, след първия конгрес на Международния 
ромски съюз (International Romani Union) на 8 април 1971 г. в Лондон, откогато се приема знаме и химн на ромите 
и този ден се обявява за Световен ден на ромите. вкл. за ден за почит към антициганския (антиромски) нацис
тки геноцид по време на Втората световна война. Така, въпреки че успоредно на „рома” (в собствения смисъл) 
съществуват и други цигански „метагрупи”(големи. обобщаващи макрообщности. на които отделните подгру
пи са по-конкретни видове и разновидности), названието „рома” започва да придобива и се налага постепенно 
като термин с много по-широко от началното си значение. В България терминът „рома” е използван за кратко 
малко след Втората световна война. През 1977 г. терминът се появява и в резолюция на ООН, която призовава 
за равни права на това население; оттогава този термин се налага и в други международни правни документи. 
Обобщените названия „роми” и „цигани” създават впечатление, че се отнасят за една хомогенна общност, макар 
че в действителност вътре в тази „общност” съществуват няколко десетки доста разграничени една от друга ет
нически групи и субгрупи - различни по език, по религия, по битови и културни традиции. (Вж. по-подробно в: 
Ромите в България. Информационен справочник. София: Институт „Отворено общество” 2008:11 -12 и сл.) Както 
се отбелязва, от 90-те години на XX век в медийното пространство на България се популяризира стереотипът, че 
в традиционното наименование „цигани“ има оскърбителен елемент, заради което трябва да се използва „поли
тически по-коректното” наименование „роми“. Всъщност, в България и особено в повечето европейски страни, 
обичайното име си остава „цигани“: на френски: tzigane; на чешки: cikanr, на холандски и немски: Zigeuner. на 
литовски: cigonar, на руски: цигане; на унгарски: cigany на гръцки: ттууамог. на италиански: zingarv, на румън
ски: figani'. на хърватски и сръбски: cigani; на полски: cyganie'. на португалски: cigano и на турски: singene. http:// 
bg.wikipedia.org Съществуват освен това групи и субгрупи от това население, които не приемат за себе си както 
„роми”, така и „цигани”, а се самоназовават с други, специфични за техните етнотрадиции имена.

Ето няколко конкретни данни, за да се разбере за какво става дума, за непо
дозираните огромни проблеми с продължителни следствия днес и в най-близкото 
ни бъдеще: по данни на националната статистика от 1989 г. насам всяка година от 

9

bg.wikipedia.org


ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

училище отпадат между 10 000 и 33 000 деца, главно роми, при това без да се бро
ят онези, които подлежат на обучение, но не са дори записани в първи клас. (Само 
за учебната 2002-2003 г., например, броят на незаписаните до VIII клас е 667 013.) 
По официалните данни на Министерството на образованието (МОН) за 2004 г. 
близо 15 000 деца са напуснали училище и почти всичките са роми, отново без 
да смятаме изобщо незаписаните. Дали съзнава нашият съвременник, а най-вече 
нашият политик, каква "бомба със закъснител” си отглеждаме, какви граждани се 
формират от този драматично и застрашително нарастващ, впечатляващ по маща
бите си контингент от млади хора, преминаващи скоро в икономически-активната 
възраст?... Само след няколко години, уви, ще се наложи да събираме горчивите 
плодове на твърде частичните, кампанийни инициативи в тази област, на нашето 
безотговорно отлагане на политическата и обществена воля и за решителните по
зитивни действия... Деепричастната граматическа форма „отпадащите"’ в случая е 
неизбежна, защото става дума не за едно-еднократно събитие и рядко явление, а за 
трайна, повтаряща се и възпроизвеждаща се, продължаваща тенденция, процес.

Получаването на „добро образование", колкото и каквито и резерви да има
ме днес към неговата форма, резултати, иновативна насоченост и свързаност с 
практическата реализация днес у нас, все пак предлага най-сигурните и надеждни 
„тухлички”, над които се надгражда човешкият материален и духовен свят, "ми
розданието” на съвременната личност. Това е един от първите уроци на посттради- 
ционното модерно и постмодерно общество, където образованието би трябвало да 
е първостепенна меритократична ценност и приоритет.

Оказва се обаче, че е много трудно този „саморазбиращ се” урок да бъде 
„преподаден”, а още повече - разбран, осмислен, усвоен и приет, като част от мис
ленето и мотивацията в ежедневното поведение, особено от внушителна част на 
представители на някои етноси. Още повече, че живият живот ни предоставя и 
множество примери, когато в днешно време „доброто образование” не е онзи сигу
рен механизъм, който осигурява високо качество на живот, висок жизнен стандарт, 
лична удовлетвореност и безспорен успех. Това отслабва привлекателността на ме- 
ритократичните ценности, в т.ч. ценността на образованието, хората започват да 
се колебаят „какво всъщност е наистина най-важното”. Това е валидно в голяма 
степен и за мисленето на значителна част от ромите у нас, сред които традициите 
в почитането на доброто образование поначало не са продължителни и силни. Как 
да убедиш ромите да „дадат всичко", за да изучат децата си, като самите те сочат 
немалко примери на изучили се, но нереализирани, неуспели в живота роми и съ
щевременно - на „дейци” от „сивата икономика”, които с „далавери” - са натрупа
ли богатство, къщи-палати, скъпи коли, влияние, мощ и пр.?...

И всичко това далеч не е само проблем в и на България. Географията на 
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комплекса от проблеми с отпадането на ромчета от училище е доста широка: твър
де аналогични и до болка познати са нещата с немалка част от ромското население 
в съседна Румъния, в Сърбия и Македония, в Чехия и Словакия, в Унгария, Сло
вения. Украйна, а и навсякъде, където ромите имат значителен контингент, както 
свидетелстват множество изследвания на колеги. Нещо повече. Обсъждането на 
кръга от проблеми може да бъде разширен още значително, ако го интерпретираме 
в по-широк етнически-расов контекст, коментирайки поразително общите пробле
ми с етноси, етнически малцинства и недоминиращи раси в различни съвременни 
общества. Естествено, тук нямаме нито задачата, нито претенцията за такова гло- 
бализиране на въпросите с отпадането от официалната образователната система. 
Тук споменаваме широкия контекст, само за да осмислим колосалността на маща
бите и значимостта на кръговете от проблеми в тази област.

Конкретният наш проект имаше ограничени цели и задачи, според предос
тавените средства и наличните ресурси. Но работата по него дава немалко основа 
за изграждането и на една по-пълна представа за проблемите и за търсените ре
шения. Далеч не само следвайки известния логически принцип, че „в малкото се 
снема цялото”. Проучената литература и различна друга документация - научно
изследователски и приложни проекти, нормативни документи, споделеният опит 
на учени, политици, практици и пр., а и практическият ни опит от проведените 
разговори - дават достатъчно надеждни импулси и гаранции за излизане и извън 
този сякаш „омагьосан”, затворен, повтарящ се и почти безполезен кръг, извън ог
раничения периметър на конкретния проект и за участие в отдавна започналия и 
провеждан обществен дебат. Там, където е възможно.

ж ж ж

Със смяната на политическия режим в края на 1989 г. в България започ
на процес на трансформации и преобразувания, настъпиха необратими промени, 
свързани най-вече с демократизацията на политическия живот, с преструктурира
нето на икономиката и навлизането на пазарните механизми, със съществената 
пренагласа в културата и начина на живот. Тази уникална по своя характер ситуа
ция представлява преодоляване на съществуващи половинвековни традиции соци
ални стереотипи, създаване на нови социални мрежи и позиции, както и отваряне 
на българското общество към Европа и света. Основна бариера пред демократич
ното консолидиране на българското общество, след близо 20 годишния преход, е 
все още незначителния, недостатъчен позитивен напредък в качеството на живот 
на хората, в различни макро- и микроизмерения на икономическите и социални
те отношения, сред които първостепенно значение имат бедността сред широки 
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слоеве на населението, високата безработица, несигурността, масовизирането на 
престъпността, маргинализирането на големи обществени групи.

Сред най-бедните и рискови групи у нас са представители на етническите 
малцинства - най-вечеромите, сред голямата част от които, като в особен и многок- 
ратно-дублиращ се фокус, се пресичат критериите за идентифициране на най-бед- 
ните и социално-уязвими, социално-изолирани и социално-изключени категории и 
групи. Те са в преобладаващата си част много под официално приетия "праг на бед
ност”; повечето от тях, ако изобщо работят, упражняват нискостатусен и нископла
тен труд. Това е етносът с най-висок дял на трайно безработните, нетърсещите 
работа и икономически неактивните, живеещи при това най-често в многодетни 
и многочленни семейства и домакинства в недобри условия на живот?

Всеки, който се запознае с конкретни статистически и социологически дан
ни, с мащабите и перспективите на живот на ромите в рамките на съществуващата 
етническа диференциация в България, ще приеме като необходимост преодолява
нето на ромската сегрегация. Нашата изходна теза е, че наличната сегрегация на 
ромите у нас, особено в областта на образованието им, очертана твърде отчетливо 
в края на 1990-те и първите години на 2000-те, е пряко и косвено свързана със 
социално-неравностойното положение на този етнос в обществото, със съществу
ващата и възпроизвеждаща се все по-отчетливо етностратификация (вж. подроб
но в: Тилкиджиев 20032 3). Въпреки наличието и на тясна прослойка от забогатял 
ромски “елит”, както и на представители на ромския етнос добре интегрирани в 
социалната структура, голямата част от ромите заемат (спрямо относителните дя- 
лове във всяка от другите етнически общности) неблагоприятни, ниски позиции 
в основните социални йерархии по материално-икономическо благосъстояние, по 
участие във властта и политиката и по културно-престижно присъствие в общес
твото.

2 Както се отбелязва в Националния план за борба с бедността и социалната изолация за 2005-2006 г.: 
мнозинството от ромското население притежава трайно формирана субкултура на бедността. Делът на “бедните” 
(хората под приетия за официален “праг на бедност”) сред ромите през 2003 г. е 64.3%, сред турския етнос 
- 23.4%, а сред българите - 9.4%. Приблизително подобни данни се дават и в изследване на Световната банка 
от 2001 г.: като бедни са оценени 61.8% от ромите, 20.9% - от турците и 5.6% - от българите. По данни от 
проведеното Интегрирано проучване на домакинствата в България, финансирано от Световната банка, 
етническите малцинства съставляват 60% от бедното население в България. Вероятността един ром да е беден 
е десет пъти по-голяма, отколкото един българин, докато при турците вероятността да са бедни е четири пъти 
по-висока, отколкото при българите.
3 Ромите в България. Информационен справочник. 2008. Институт „Отворено общество”-София, с.28-29.

В настоящата разработка под "сегрегация на ромите'' се приема съвкуп
ността от специфичните жизнени и социални обстоятелства, в които ромите се 
намират и се самопоставят като твърде обособена категория и общност, в соци
ална отделеност и изолация, която създава сериозни бариери пред личностното 
им развитие днес у нас. Колеги у нас заговориха за "етнизирана бедност” и дори 
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за “ромска подкласа'’ и “ромска бедност” (Митев 2002; Димова 2004). Оттук "ет- 
ностратификация” и "десегрегация” са не просто взаимно свързани проблемни 
кръгове при нашия анализ на ромите и тяхната образователна недостатъчност; те 
се намират в причинно-следствена връзка (от етностратификация към десегрега
ция): задълбоченото изясняване на причините за съществуващата ромска сегрега- 
ция в обществото и трайни действия за нейното преодоляване е възможно само ка
то следствие от разкриване и преодоляване на измеренията на неблагоприятното 
им положение в социалната структура на обществото, в каквото са днес голямата 
част от ромите у нас. Необходимостта от десегрегация, от ускорен процес на 
приобщаване, вкл. от интегриране на ромите в образованието, за пълноценното 
им включване в цялостния икономически, политически и културен живот на стра
ната, при гарантирана възможност за запазване на етнокултурните им специфики 
и традиции - за тази необходимост просто няма алтернатива. Пътят за това е чрез 
преодоляване не просто на битуващите етно-предразсъдъци, а на основата за тях 
- скъсяване на съществените социални дистанции, преодоляване на сегашната ет
ностратификация .

Ключов механизъм за възпроизвеждането на коментираното незавидно 
ниско социално положение на и около “социалното дъно” на голямата част от ро
мите е ниското им равнище на образование и квалификация, дължащо се на не- 
записването, непосещаването, нередовното посещаване и незавършването, а на 
практика - и на масовото им отпадане от училищата, което ги прави не само 
неконкурентноспособни на трудовия пазар, но води и до тяхната цялостна социал
на изключеност и дезинтеграция, до самосегрегацията на голям контингент от 
младите роми от образователната система, а впоследствие и от социално-икономи
ческия и културния живот. Бързото генериране на ново поколение необразовани 
и твърде ниско образовани роми (а по преценка на колеги имаме вече второ поко
ление неграмотни роми) през последните 15-16 години е проблем от първостепен
на важност, благодарение на който българското общество се изправя пред много 
тежки и сериозни изпитания.

Основният, преобладаващ дял от напусналите и непосещаващите училище 
деца сароми. За сравнение, при българите делът на децата от 10 до 17 г., които не 
учат е само 1.5%, при турците този дял е 7.4%, а при ромите - 31.6% (Миленкова 
2004; World Bank: Report No. 24516-BUL.2002). По данни от 2003 г. по доклада от 
проект на Международния център за изследване на малцинствата и културните 
взаимодействия-МЦИМКВ (с ръководител Антонина Желязкова) за възрастовата 
група от 15 до 19 г. вкл. - ако от българите отпадат от училище едва 3.9%, а от 
българските турци - 21%, то от ромите отпадат 42.8%. Според информация от 
Националния съвет по демографски и етнически въпроси към Министерския съ
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вет от 2002 г.: делът на непостьпващите и отпадащи от училище ромски деца се е 
увеличил с над 60% в периода 1992-2001 г.4 Цифрите (макар и пряко не напълно 
съпоставими поради различните методики) са изключително обезпокояващи: ве
че твърде голям брой деца-роми изобщо не са обхванати от училищата или ако 
започнат училище, след кратко време те го напускат. Този процес продължава с 
неотслабващи темпове и в момента.

4 Ромите в България. Информационен справочник. 2008. Институт „Отворено общество”-София, с.28-29.
5 По данни от публикация на Михаил Иванов в специалния брой по етнически въпроси на сп. Социологически 
проблеми, 2008.

Напълно неграмотните сред пълнолетните роми са 18.1% към 2005 г., ка
то нещата на практика са дори много по-сериозни, като се вземат данните не ос
реднено, а диференцирано и конкретизирано по отделни региони: неграмотните 
сред пълнолетните роми в Перник. Кюстендил и Враца са по около 30%, в Ловеч 
такива са дори 35% от рамите, във Видин - около 25%> от тях, в Пловдив - 22%о. в 
Плевен - 20% и т.н., като освен тези дялове би трябвало да се добавят и съответни 
допълнителни (средно по около плюс 6-10 процента) “функционално неграмот
ни'", т.е. онези роми, които имат формално завършени учебни класове, но в дей
ствителност не могат да четат и пишат (Михайлов, Желязкова 2005:2).

По данни на НСИ, преизчислени и коментирани от Илона Томова през 
2005 г: сред навършилите 20 години, неграмотни и с незавършено начално обра
зование са 23.2 % от ромите у нас, 10.1 % - от турците и 1.3 % - от българите; със 
зъвършено начално образование са 28.3 % от ромите, 18.6 % - от турците и 7.0 % 
- от българите; със завършено основно образование са 41.8 % от ромите, 46.9 % % 
- от турците и 24.9 % - от българите; със завършено средно образование са 6.5 % 
от ромите, 21.9 % - от турците и 47.7 % - от българите; със завършено виеше обра
зование са 0.2 % от ромите, 2.4 % - от турците и 19.1 % - от българите.5

В такъв смисъл, търсенето на по-ефикасни образователни политики и со
циални практики, търсенето на работещи механизми за решително намаляване 
на “отпадащите"" и “непостъпващите"" ромски деца в образованието, има не 
просто висока, а фундаментална практическа стойност за нормализиране и модер
низиране на българското училище, а с това и за развитието на обществото.

* * *

От началото на 1990-те години в България се провеждат различни социал
ни изследвания в областта, които могат да се групират най-общо в три насоки:

• За ромите и техния начин на живот и проблеми (вж.: Ромите в България 
2008; Petrova 2004; Marushiakova, Popov 2001; Томова 2005; Томова 1997; Томова 
1995; Георгиев. Томова, Грекова. Кънев 1992; Кънев 2006, Кънев 2000; Димитров 
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1992; Марушиакова 1992; Неделчева 2004; Пампоров 2004,2006; Минев, Желязко
ва 2001; Димова 2004; Димова, Тилкиджиев 1996; Тилкиджиев 2004, Тилкиджиев 
2003).

• За проблема е '"отпадането от училище” (Нунев 2006, 2008; Кючуков 
2006; Stigmata 2004; Ringold 2003; World Bank: Report No. 24516-BUL.2002; 
McDonald 2001:119-156; Денков 2006, Денков 2001; Миленкова 2004; НЦИОМ 
1997; Захариева 1997).

И в двете области - за отпадането на роми от училище в посока разра
ботването на десеграционни политики за образователна интеграция на ромите 
през 1990-те години и днес има много проекти на различни институции и непра
вителствени организации, сред които трябва да се подчертаят поне три основни 
и важни, особено обхватни и системни информационни източника: на Между на
родния център за изследване на малцинствата w културните взаимодействия 
(МЦИМКВ), под ръководството на Антонина Желязкова (www.imir.bg) (вкл.: Ми
хайлов, Желязкова 2005), на Българския хелзински комитет, под ръководството 
на Красимир Кънев върху десегрегационните политики, особено по проекти на 
НПО към ромите у нас (www.bghelsinki.org) (Кънев 2006, Кънев 2000), както и 
на Програми "Образование" и “Рома" на Фондация “Отворено общество’’-Со
фия, осъществил изследователската поредица “Ромските училища в България“ в 
периода 2001-2005 г. на колектив под ръководството на Димитър Денков www.osf. 
bg/romaschools.osf.bg (www.osi.hu/esp/rei/romaschools.bg.osf/bg), както и по-след- 
ващата дейност на фондацията.

й Л Л

Целта на настоящия проект бе да се подготвят анализи на състоянието 
и предложения за образователни политики и социални практики за десегрегация 
на българското училище, в посока на преодоляване на проблема с отпадането 
на роми.

Методиката по време на проекта и изследователското внимание в изпъл
нение на целта по тази иначе многократно коментирана тема, включи запознаване 
с традиции в образователните политики и практики към ромските етнически мал
цинства в европейски страни, като се проучи и опит по аналогични проблеми в 
различни европейски страни и САЩ. Установиха се контакти с колеги, работещи 
по проблематиката в Румъния, Унгария, Словакия и Словения. Подготви се теоре
тичен модел, като се изведоха основните теоретични и емпирични индикатори, 
чрез които се формулираха въпросници за провеждането на теренни качествени 
изследвания (фокус-групови дискусии) и консултации с експерти (вж. накрая в 
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Приложенията).6 Осъществена бе подготовка, организация и провеждане на фо- 
кус-групови дискусии с учители на роми и с родители-роми - в Ихтиман, София 
и Пазарджик, проведени при висок интерес както от страна на изследователите, 
така и на участниците. Подготвиха се и се проведоха и полезни консултации с 
четирима уважавани в областта експерти - проф.д.с.н. Майя Грекова (катедра 
"Социология’’ в СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител и член на авторски 
колективи с ромска проблематика още от началото на 1990-те), доц.д-р Петя Кабак
чиева (с богат опит от изследвания и на ромите, председател на Настоятелството 
на Институт "Отворено общество”- София, ръководител на Катедра "Социология" 
в Софийския университет), доц.д-р Илона Томова (дългогодишен изследовател на 
ромската проблематика) и д-р Йосиф Нунев (експерт в Министерството на обра
зованието и науката, автор на редица разработки по кръга от въпроси, в който е 
проекта7). Проведоха се разговори и с други колеги, работещи в областта, като 
д-р Красимир Кънев, директор на Българския хелзински комитет по повод и на 
двутомника върху десегрегационните проекти у нас на ромска тематика под него
ва редакция.8

6 Предварителното съкращаване на разходите от спонсора наложи на колектива допълнителни ограничения в 
емпиричната теренна работа за първата и втората година, като така не бе възможно да се осъществят всички 
предварително планирани изследвания.
7 Йосиф Нунев. 2006. Ромите и процесът на десегрегация в образованието, чието съдържание е пряко релеван
тно и полезно по интересуващите нашия проект въпроси. Наскоро излезе и новият труд на същия автор: Йосиф 
Нунев. 2008. Първопроходецът в ромската общност. София: С.Е.Г.А. По аналогична тематика наскоро излезе 
от печат и книгата: Христо Кючуков. 2006. Десегрегация на ромските ученици.
8 Красимир Кънев, ред. 2002/2006. “Първите стъпки: оценка на неправителствените десегрегационни проекти 
в шест града на България".

Проучиха се становища на различни заинтересовани страни по наличните 
и действащи образователни политики и практики по проблема с отпадането на 
ромски деца от училище, анализираха се тенденциите в отпадането от училище 
при децата от ромската етническа общност в България, както и ролята на "ромска
та субкултура” в семейните нагласи и ценности за нежеланието за посещаване и за 
отпадане от училище; проучиха се възможности за подобряване на учебните прог
рами и организацията на училищния живот, като фактори, влияещи върху пробле
ма с отпадането. Накрая се формулираха и конкретни препоръки и предложения за 
установяване на работещи механизми за "десегрегация” на българското училище 
спрямо ромските деца.

В хода на проекта авторският колектив имаше добрия шанс, че разчиташе 
на ползотворно сътрудничество с висококвалифицирани компетентни сътрудни
ци и експерти, на изследователи, работещи в областта на образователната полити
ка и етническите въпроси, особено от Института по социология при БАН, както 
и от катедрите „Социология” и „Публична администрация” на Софийския универ
ситет, на експерти в областта, работещи на различни равнища в образователни 
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институции и други централни и регионални ведомства. За чието ползотворно 
сътрудничество благодарим.

ж ж ж

Изследователското внимание бе концентрирано върху следните целеви гру
пи: ученици (роми) на възраст 12-16 г. (задължителна училищна възраст по българ
ското законодателство); учители (в училища с доминиращо присъствие на роми и 
в "смесени” училища, където техният дял е под 50%); родители на ромски деца 
в задължителна училищна възраст; експерти от образователните институции на 
различни нива от Министерство на образованието, от регионалните инспектора
ти, директори и техни заместници в ромски и “смесени” училища, членове на 
педагогически съвети в такива училища, експерти по етнически въпроси и др. 
под.; общественост и лидери на местни НПО, вкл. от местната интелигенция и 
бизнес, и от общинската администрация. Конкретните методи за набиране на ин
формацията бяха: анализ на литературата и документацията, вкл. качествени 
изследвания, включващи фокус-групови дискусии с представители на съответните 
посочени целеви групи - учители на роми, родители-роми, общински съветници, 
местни ромски лидери. Проведохме и ограничено по обхват, поради финансовите 
ограничения, същинско количествено изследване (юни 2007 г.), съчетано с множес
тво елементи на качествено изследване в централния период на проекта с въпрос
ници за полустандартни интервюта с учители в ромски училища и за родители 
на ученици-роми - в Пазарджишко и Монтанско, както и доуточняващ допълни
телен сондаж със същия инструментариум с още 164 учители и роми-родители 
в Пазарджишко (март 2008 г.). Изборът ни за провеждане на количествените и 
качествените теренни изследвания бе насочен към “предимноромските" училища 
и респ. селища и той се извърши чрез типологично-квотен подбор, на базата на 
конкретните актуални данни от регионалните училищни инспекторати, събрани 
по време на поредицата проучвания в рамките на национална програма, под ръко
водството на Д. Денков към Фондация "Отворено общество” - София (в периода 
2000-2005 r.)(www.osi.hu/esp/rei/romaschools.bg.osf/bg). Самият ни избор на Пазар
джишка и Монтанска области бе продиктуван от стремежа ни да получим по-раз
нообразна картина по проблемите от два иначе твърде различни региона, в конто 
присъствието на деца-роми, в т.ч. „отпадащи роми”, както ще видим е значително. 
Бяха посетени и изследвани респонденти в общо 16 селища:

В област Монтана интервюта, наблюдения, разговори, фокус-групови дис
кусии с учители на роми и родители-роми бяха проведени в община Вълчедръм, 
селища: 1. Вълчедръм-с 49.5%роми в училището; 2. Долни Цибър - 100%; 3. Зла
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тия - 37.6%; 4. Мокреш - 77.2%; 5. Септемврийци - 80.9%. Община Брусарци, се
лища: 6. Брусарци - 34.9%; 7. Крива бара - 92.2%; 8. Смирненски - 35%. В област 
Пазарджик', община Пазарджик, селища: 1. Сарая - 100% роми в училището; 2. 
Пищигово - 91%; 3. Хаджиево - 35%; 4. Ляхово - 46%; 5. Априлци - 95%. Общи
на Септември, селища: 6. Септември - 100%; 7. Злокучане - 100%; 8. Ветрен 
- 88%. Данните за относителния дял, за процента роми в училищата е от 2005 г., 
на места през 2007-2008 г. вече имаше промени.) Интервюта се проведоха с онези 
родители-роми, чиито деца са в рискова ситуация за отпадане от училище, според 
преценката на учителите, които също бяха интервюирани.9 В рамките на изследва
нето бяха проведени и фокус-групови дискусии с родители-роми и помощник-учи
тели в кв.Факултета (гр. София), гр. Ихтиман и гр. Пазарджик.

9 Подробности по конкретната организация и методика на количествените и качествени изследвания - вж. в При
ложенията.

Много полезна допълваща информация относно проблемите с образовател
ната интеграция на ромите ни бе предоставена и в курсовите разработки по „Етно- 
политика” на студенти от бакалавърска и магистърска степен на специалност 
„Публична администрация” на Софийския университет. По предварително под
готвен въпросник те осъществиха сондажи на документация и беседи със служите
ли в общинските администрации в Роман, Пирдоп, гр. Монтана, Костинброд, кв. 
„Факултета'’ и кв. „Слатина” и „Христо Ботев” - София, в Ихтиман, Пазарджик, 
Пловдив, Рудозем, Стара Загора. Хасково, Ямбол, Разград, с. Цар Калоян, Сапаре
ва баня, Дупница, Петрич и др. Тази информация обогати съществено наличната 
ни от други източници.

Така, имаме увереността, че разполагахме с достатъчно надеждна и разно
образна информация, както с богата писана, обобщена и отчетена изследователска 
практика на други колеги, така и със собствен непосредствен опит и полезна емпи
рична база за анализите, които предлагаме по-долу и чийто методически инстру
ментариум представяме накрая в приложенията.

* * *

Частите на Обобщения научен доклад-отчет за основните научни резулта
ти, за изводите и предложенията в областта, са подготвени от членовете на автор
ския екип: проф.д.с.н. Николай Тилкиджиев, ръководител на колектива по проекта 
и членовете: ст.н.с.П ст. д-р Валентина Миленкова, н.с.П ст. д-р Камелия Петкова 
и специалист-социолог Наташа Милева - всичките от Института по социология 
при БАН (ръководителят в края на заключителния период на проекта - от януари 
2008 г. - премина на основна щатна работа в Катедра „Публична администрация” 
на Софийския университет). По-конкретното авторство при подготовката на съот
ветните части е означено в началото, пред общото съдържание на книгата.
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2. ПОДХОДЪТ И ЯВЛЕНИЕТО “ОТПАДАЩИ РОМИ”

2.1. Методологията: преодоляване на етнообразователната сегрегация - 
етническо посредничество или еманципация на индивида?

Проблематиката за ограничаване на отпадането на роми от училище и нейната 
разработка и предлагането на препоръки са наистина съществена, но производна 
част от т.нар. "ромска тематика ". Едва ли някой има илюзията, че въпросите с "от
падащите роми'’ могат да се решават “на парче”, сами за себе си; напротив, те не са 
самотни островчета, а част от общия океан от проблеми с ромите. За да стигнем до 
едно-единно становище как да се преодолее трайно сегашната образователна сег
регация и самосегрегация на ромите е необходимо да решим предварително един 
важен, изходен методологически въпрос - този за избора на подхода към основни
те “етнически проблеми” на ромите. Именно така бихме “хванали бика за рогата”, 
както се казва в клишето, бихме започнали от дълбочината на проблемите, един 
от които е и главният образователен проблем - “отпадането на роми от училище”. 
При това без да се плъзгаме по повърхността на описанието и преповтарящите се 
констатации, за да можем да виждаме както детайлите, така и цялото, перспекти
вата. Колективът ни проучи голямо множество от подобни по тематика проекти, 
вкл. с теренни количествени и качествени изследвания, значително количество ин
тересна и полезна литература, излязла в тази област, в т.ч. публикувана наскоро10, 
съвкупността от нормативните документи за ромската интеграция. Осмислянето 
на направеното досега от колегията, както и личният ни непосредствен опит, съз
дават достатъчна изходна база за обобщения. Въпреки значимия труд от страна на 
различните колеги и институции, почти всеки изследовател днес остава със силно
то чувство на неудовлетвореност.

10 Имаме предвид разработките на: Миленкова 2004; Пампоров 2004, 2006; Денков, ред. 2004; Димова, ред. 2004; 
Михайлов и Желязкова 2005; Кънев, ред. 2005, 2006; Нунев 2006, 2008; Кючюков 2006 и мн.др.; вж. подробно 
в Литературата.

2.1.1. Признавани слабости по ромската тема

“Планините” от документация по темата, стотиците, а възможно е и хиляди, пап
ки с конкретни данни, анализи и други документи върху проблеми на ромите, 
не могат да скрият и да намалят усещането, че по тази тематика липсва сериозна 
системност, рационалност, приемственост. При изучаването на ромските проб
леми цари една странна “секретност” върху голяма част от проектите и всеки, 
който започва нов проект започва почти от “нулата”. Определено има още стари 
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рефлекси от предишното "затворено общество”, отглас на предишното "засекре
тяване” на всякакви данни и изводи по етническите въпроси, за да останат само 
за много тесен кръг от ‘‘посветени”. Заедно с това няколко фондации на свой ред 
(от съображения за запазване на монопол или авторско право) "закриват” само за 
свое “вътрешно ползване” резултати и работа по техни проекти, което „засекре
тяване” си гарантират още с началните клаузи на договорните задължения към 
изследователите. Ефектът от това монополизиране и засекретяване е почти нулев, 
да не кажем дори отрицателен, защото качеството на разработките се оценява в 
твърде “тесен кръг посветени”, което крие много рискове; анализите обслужват 
само отделни доклади за още по-тесен кръг ("мъдри специалисти” и "далновид
ни” висши политици и ръководни кадри, често незапознати дълбоко с етническата 
проблематика). Така се загубва приемствеността между сега и преди работилите в 
областта, губят се страхотно много информация и изводи, време и ресурси. Губи 
се и гражданският смисъл от широкото, публично обсъждане на проблемите и се 
намаляват сериозно шансовете за перспективното и трайното им решаване. Това е 
валидно както за кръга въпроси, свързани с ромите, така и за проблеми, свързани 
с интеграцията на турците, родени и живеещи в България, на помаците (българо- 
мохамеданите), на други по-малки етноси (каракачани, гагаузи, татари и пр.), а и 
на „нови етноси”, по които тепърва ще започва обществен дебат (бежанци, имиг
ранти и т.н.) (Вж. и: Кръстева 2004; Кръстева, ред. 2006; Карахасан-Чънар 2005). 
Очевидна е необходимостта от преосмисляне на направеното и систематизиране 
на цялата информация по етнически въпроси у нас.

Липсва и официална, подробна статистическа информация за ромите и 
другите етноси. В Националния статистически институт твърде директно са въз
приели директивата от Европейската комисия за недопускане злоупотреба с дан
ни за етническата принадлежност, като в повечето проучвания направо отсъства 
въпроса за етническа принадлежност. Изследователите изпитват по тази причина 
огромни затруднения при анализа на емпиричната информация; това стана очевид
но и при срещата на експерти за анализ на данните за България в рамките на ма
щабното Европейско изследване на качеството на живот (European Quality of Life 
Survey - EQLS, през март 2003 г. в София). Например, без съотнасянето с призна
ка „етническа принадлежност” за колегите от чужбина е необяснима концентра
цията на почти един и същ дял на изследваните по няколко индикатора - ниско 
образование, безработица, социални помощи, ранна брачност, висока раждаемост, 
ниско качество на живот и т.н.

Нещата са още по-сериозни и затова, че подобна, хаотична е ситуацията 
и с предлаганите политики, а и с конкретните реални действия. В резултат на 
всичко това се получава преповтаряне и пренаслагване на теми и разработки, на 
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проекти, изследвания, нормативни документи, политики и практики, често подгот
вяни и прилагани без никаква приемственост и връзка. Безотговорно се пропилява 
вече направеното, което често е твърде интересно, постигнато с много усилия и с 
потенциал за конкретни позитивни ефекти.

Вторият натрапчив момент на неудовлетвореност идва от липсата на по
литическа воля, вкл. на най-високите политически равнища. Няма ясна единна 
национална стратегия и последователност, като се разчита основно на импро
визации към външните партньори, донори, приоритети и средства, чрез обявени 
конкурси за проекти и програми. Но отсъства обединяващата национална и дър
жавна рамка, за да е възможно цялостно и последователно решаване на въпроси
те на ромите у нас. Лозунгите за „по-малко държава” в началото на посткомунис
тическия преход се възприеха твърде, твърде буквално и късогледо. Липсата на 
политическа воля се изразява както в неосигуряването на постоянен по величина 
фонд, контролиращ и отчитащ ефекта от провеждането със значителни средства 
политики, така и в недостатъчната и непостоянна координация в работата на меж
дуведомствените комисии, а също и в различната проява на конюнктурни поли
тически интереси на политическите партии, които, особено по време и по повод 
на избори, заиграват с евтини популистки обещания към ромите и обезсмислят 
голяма част от иначе добре премислени политики.

Така цялостният ефект от иначе безспорно внушителното присъствие по ко
личество на разработки и документи на ромската тема е направо незадоволителен.

2.1.2. Предварителни условия за успех в областта

Първото условие за преодоляване на описаното неудовлетворително състояние 
е създаването на цялостна национална Единна етно-информационна система, с 
пълен и достъпен Архив върху етническите въпроси, изцяло качен на Интернет 
сайт (от рода например на „Unified Ethno-Info System-BG”). Колкото и просто и 
самоочевидно да изглежда това, все още няма създаден и поддържан такъв единен 
сайт по проблематиката. Наличните отделни сайтове, описващи проекти и пости
жения на отделни фондации по ромската тематика са полезни в тази насока, но 
те нито имат предназначение и претенции, нито възможност за изчерпателност 
и всеобхватност в национални мащаби. Единната информационна система е доб
ре да се създаде и поддържа с помощта и партньорството и на поне три важни 
страни-участници, без чиято съгласуваност не може да има успех в областта: дър
жавната централна и местна власт (политико-управленската), академично-из
следователските институции (експертната) и неправителствените организации 
(гражданската).
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Ползата от създаването, нормалното функциониране и развитие на подоб
на Единна информационна система върху етническите въпроси е многопосочна: 
тя ще внесе значителна икономичност в планирането на проекти и разходването на 
средства; тя ще внесе много съществена прозрачност в работата на ангажираните 
институции; ще допринесе за съблюдаването на авторското право, на съобразява
не с вече направеното от съответния автор или колектив (като се въведат индекси 
на всеки проект, което ще прави невъзможно повтаряне на теми на разработки); с 
това ще се помогне за популяризиране на „добрите политики и практики”, които 
са показали позитивни резултати по места и в страната като цяло. Така всеки нов 
проект ще доразвива, донадгражда вече направеното.

В тази връзка, полезно би било създаването на постоянен координиращ 
държавен орган, който да има ежедневната грижа за Единната информационна 
система и за интернет сайта, за връзката между дейностите на държавните органи 
по етнически въпроси. Това няма да е по силите на сегашния малочислен по щат 
и ограничен във възможностите си за контрол и управленско действие Национа
лен съвет по демографски и етнически въпроси към МС. В рамките на този коор
диниращ държавен орган трябва да има ясно дефиниране и разграничаване на 
проблемите на различните етноси, вкл. на ромските. Същевременно, трактовката 
на проблемите на различните етноси от една-единна държавническа и общонацио
нална позиция, възможността за цялостен и обобщаващ, „холистичен” поглед вър
ху етносите би дала неоспорими предимства и перспектива. Акцентите на рабо
тата на този орган ще се променят естествено според приоритетите и важността. 
Погледнато в дългосрочен план, този орган ще е временен и той ще се обезсмисли 
по-нататък във времето, с постигането на решително "изравняване на шансовете'’ 
за социално развитие на различните етноси. Сега обаче той е нужен по чисто 
инструментални и прагматични съображения, за да се преодолее ненужното дуб
лиране, да се постигне информационна и ресурсна плътност, координираност, съ- 
ласуваност на сега несъгласуваното, непротиворечивост на всичко, което се прави 
„тук” и „там” по различните направления, министерства и ведомства, отрасли и 
пр. по етническата тематика.

Акцент, който се откроява в част от изводите на колеги, е: на всички етно
си, вкл. на ромите, да се гледа не просто като на пасивен обект на въздействие, а 
като на активен субект, като действителен участник в решаването на собствени
те му проблеми, като заинтересована страна в тези обществени отношения.

Друго предварително условие за успех в ромската тематика е пълната от- 
критост на нейното обсъждане. Всякаква „тайнственост”, прикритост, може да 
навреди на диалога и доверието между заинтересованите страни, които са от раз
лични равнища, сегменти и сектори на обществения живот. Накратко, решаването 
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на ромските, както и на другите етнически проблеми, не са привилегия на едни 
пред други институции или ведомства, а тъкмо осмислянето на важността им от 
различните слоеве в обществото, превръщането им в централен и откровен публи
чен дебат е перспективният път.

Не на последно място е и острата необходимост от съществуването на 
периодичен мониторинг на всички мерки и дейности, заложени в множеството 
управленски документи на централно и местно ниво. Налице са немалко приети 
стратегически документи, насочени към интеграцията на ромите в българското об
щество, но повечето от тях остават впечатляващи и внушителни само „на хартия”, 
няма реални, действителни, стигащи до самите хора действия.

2.1.3. Дискриминирани или привилегировани етноси?

След навлизането в океана от разработки и политики за ромите, възникват няколко 
важни методологически въпроса:

Първо, как да се “отделим”, да се абстрахираме от конкретните, стотици 
проекти, за да изведем какво е най-важното от досега постигнатото и кои са при
чините за слабата ефективност на досега предприетото за ромската интеграция 
в обществото? Имаме ли възможност да отсеем най-значимото, да обособим насо
ките на успешните политики и практики, както и на онова, което спъва постигане
то на позитивни резултати на интеграцията им.11 Сегашната ситуация на огромно 
количество проекти, изследвания, разработки, нормативни документи, политики 
и пр., без сериозна връзка помежду им, без ясно подреждане на направеното досе
га, не благоприятства значим ефект от продължаването на подобно „екстензивно 
развитие”, трупането на още и още, и още подобни разработки, без да знаем не е 
ли правено вече това, без да можем да преценим не се ли обезсмисля новопредло- 
женото, доколко са вече постигнати същите неща и т.н... Което означава не само 
неотложност на създаването на добре работеща Единна информационна система, 
за която стана дума, но и установени и подредени приоритети в работата по етни
ческите въпроси у нас, вкл. по ромските въпроси.

11 Без да навлизаме в детайли на спора между “либерализма” и “комунитаризма”, респ. “мултикултурализма”, тук 
и по-нататък под “интеграция на ромите в обществото” не влагаме крайните позиции за някаква пълна асимила
ция, “претопяване”, “разтваряне” на ромите и другите етноси сред доминиращия български етнос, а съхраняване 
в балансирани пропорции на културната идентичност на етносите. Вж. подробно за разграничението либерали- 
зъм-комунитаризъм-мултикултурализъм в Макариев 2004:10-27.

Второ, дали “неразрешимостта” на множество проблеми при ромите е в 
изключителното своебразие на тяхната етническа природа („вари го-печи го - ци
ганин, не можеш да го промениш...”) или тази „неразрешимост” се крие - поне 
в голяма степен - в подмяната на социално-диференциращите с етнически кри- 
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mepuul Защото: кои са главните проблеми е ромите днес у нас? Изброяването и 
анализът им показва, че ако не всички, то поне в голямата си част те не са собстве
но етнически, a par excellence социално-диференциращи'. ниското образование (а 
поради това и) ниското търсене и ниска цена на техния труд на пазара на труда (а 
заради всичко това) безработица и бедност, нисък социален статус и лошо качес
тво на живот като цяло (лоши битови и жилищни условия, недобър здравен ста
тус, липса на добри възможности за професионално и личностно развитие и т.н.), 
различни форми на социално изключване и т.н. , и т.н.

Освен това, не етнически, а социални са не само проблемите, но и начини
те за преодоляването им: получаването на по-добро образование от всеки, пови
шаване на квалификацията за по-добра и по-добре платена работа, за преодолява
не на бедността, вкл. чрез откриване на нови възможности и форми на заетост; 
с по-доброто образователно и квалификационно ниво се отварят и по-различни 
шансове за професионално развитие, с всички положителни следствия за личнос
тта, семейството, домакинството.

Затова неизбежен е въпросът: не "обличаме'’ ли самите ние доказани ина
че като социални и групови различия между хората в общите и мъгляви, призрач
ни „дрехи” на етническата общност? Не привнасяме ли изкуствено етническото 
там, където всъщност е социалното, т.е. не "етнизираме” ли социалното? Какво 
печелим и какво губим от тази подмяна?...

В същата връзка знаем, че извън ромите у нас има повече, по абсолютен 
брой, случаи на хора с нисък статус в обществото - с ниско образование, с ниски 
доходи, безработни. Защо тогава акцентът и препоръките не се фокусират върху 
преодоляването на неблагоприятните ниски социални позиции на всички подобни 
граждани в обществото - били те роми, българи, турци, помаци, каракачани и 
пр.?... Какъв е смисълът от превръщането на някои от тях в едва ли не „привилеги
ровани общности", каквито са ромите в очите на други български граждани, осо
бено на български граждани с подобен и по-нисък социален статус? Случаите на 
масовото неплащане на данъци и такси от роми и широкият негативен отзвук на 
този факт сред обществеността, както и „етническите назначения” на ДПС в т.нар. 
„етнически-смесени” райони - са достатъчна илюстрация за мащабите на явление
то. Разширяването на влиянието на "пронационалистическата” партия и коалиция 
"Атака” сред българите като реакция, е едно от тези следствия.

Или, при такъв „етнически” подход към ромите, не подменяме ли иначе 
необходимата социална политика с изкуствено привнесена и затрудняваща реше
нията неясна, недефинирана “етническа” политика?...

В какво е проблемът? Къде се къса нишката на логиката и се вмъкват обре
меняващи политически нюанси и интерпретации?...
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* * *

Може би трябва да започнем от едно важно разграничение: в случая сякаш 
не се съблюдава разликата между обективно-наличната етностратификация и 
пътищата, начинът, по който тази етностратификация може да бъде прео
доляна. Изхождайки от факта, че има етническа стратификация, се приема авто
матично и че стратификацията трябва да се преодолее етнически. Дори от чисто 
формално-логическа гледна точка подобна абсурдна подмяна на „субекта'’ стра
тификация с „предиката” етническа не издържа аргументация.

Работата се усложнява и с това, че такава подмяна е налице и в съдържа
телен смисъл. Наистина, ромите у нас в голямата си част (разбира се, не всички 
роми, доколкото и сред тях има социално разслояване), се намират в непропорцио
нално социално-неравностойно положение спрямо „голямата част” на българите, 
спрямо „голяма част” от турците и др.под. у нас. Множество емпирични изследва
ния доказват категорично, че тези основни по количествено присъствие етничес
ки групи или общности у нас са отчетливо социално-диференцирани и помежду 
си, тъкмо взети „като цялости”, не по отделни признаци, не по отношение само 
на една или друга отделна линия на неравенство, а по цялата съвкупност от основ
ни характеристики на социалната неравностойност - по завършено образование, 
по степен на заетост, респ. по безработица, по ниво на доходите, по жилищни ус
ловия, по политическо и властово участие и пр. Наблюдава се трайна и устойчива 
социално-статусова йерархия между тези три основни етноса според притежава
нето на по-благоприятни и съответно - по-неблагоприятни измерения по основ
ните социални индикатори за благосъстояние и благополучие. В рамките на тази 
йерархия ромите, в голямата си част, заемат категорично най-неблагоприятните 
позиции, а турците имат междинно положение между ромите и българите.

Това е обаче едната страна на нещата: обективно-наличната етнострати
фикация.(Вж. подробно още в: Тилкиджиев 2003)

От друга страна, по-различни стоят нещата с начина на преодоляването 
на социалната неравностойност между етническите „цялости”, с пътищата, меха
низмите за постепенно минимизиране на разликите в жизнените шансове. Като 
изхожда от обективно-наличното „социално-етническо” неравенство в общество
то, обоснованият подход не би могъл да разчита и да залага на етнокултурните 
специфики на отделните общности като на инструмент, като на средство за прео
доляване на социалната неравностойност. Етнокултурното и социално-диференци- 
ращото са две различни линии на разграничение, които не трябва да се смесват, те 
не са взаимно заменими. Тук става дума не за закрепване на социално-етнически 
различното, а за легитимиране на едни и същи социални критерии за просперитет 

25



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

на хората, за „равни социални шансове” на различните етноси, за намаляване на 
значимите социално-етнически различия, за преодоляване на социалната нерав- 
ностойност - във форми на социална равностойност, за минимизиране на възмож
ностите за всякакъв тип дискриминация. А и самата „дискриминация” също далеч 
не е собствено „етническо” понятие.

Накратко, под „дискриминация” включваме спектърът от отношения, ко
ито пряко или косвено водят до социална неравностойност или неравнопоставе
ност в обществото, които включват откритото, директно или прикрито, косвено 
изолиране, незачитане, подценяване, пренебрегване, ограничаване или отнемане 
на права, ресурси и услуги, или на достъпа до тях. за осигуряване на добро ка
чество на .живот - добро образование, здравно обслужване, нормални жилищни 
условия на живот, добра работа и заплащане, възможност за професионално раз
витие, за лично политическо участие, за култура, спорт, отдих. Тук се включват и 
наложени условия на живот и труд, които водят до неравен старт и изява в живота, 
в т.ч. условия, водещи до „самодискриминация”, ‘"самосегрегация”, до ограничава
не и самооограничаванс на хоризонтите за индивидуално личностно развитие.

Затова етническата стратификация не би могла да бъде преодоляна ако за
ложим на етнически-различното, вместо по-скоро на общите критерии на социал
ното структуриране и разслояване в обществото, на общите механизми и пътища 
за социална диференциация и за заемане на по-добър социален статус.

Така се поставя риторичният въпрос: доколко е нужно „етническо посред
ничество” за решаване на социалните въпроси на представителите на етносите? 
Дали единственият път за решаване на социалните въпроси на ромите е да решим 
социалните въпроси на ромската общност, за решаване на социалните проблеми 
на етническите турци - съответно трябва да решим социалните проблеми на тур
ския етнос у нас и т.н.? И как това е практически възможно? Каква е всъщност ро
лята на етническата общност за решаването на социалната неравнопоставеност 
на хората, които се идентифицират с нея и й принадлежат? Улеснява ли или до
пълнително наслоява, усложнява, обременява „етническото” така желаното иначе 
„изравняване на социалните шансове” на хората от различните етноси? Как може 
да стане всичко това, ако не тъкмо чрез индивида, чрез индивидуалните усилия и 
постижения на отделния човек, чрез включване и придвижване на отделните ин
дивиди в социалната структура на обществото?

Въпросът не е само общ, абстрактен, а и с много конкретни измерения, 
включително той е исторически предрешен. Това е въпросът за методологията 
при решаването на етническите проблеми. Изборът на подхода към етносите, в час
тност и към ромите, в днешното българско общество се корени в края на краищата 
в знаменателния епохален преход от традиционния към модерния тип обществе
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ни отношения. Преходът на постепенното отделяне на индивида от родовата и 
етническа общност и историческото еманципиране на отделния индивид. Това 
няма нищо общо е някакъв „методологически индивидуализъм” или „атомистич- 
но” разбиране на обществото. Това не е случайно формулирана фраза или теза, а 
дълбоко премислена концепция, обстойно коментирана, допълвана и дооформяна 
от класиците на социалните науки К. Маркс, Ф. Тьониес, Е. Дюркейм, М. Вебер и 
пр.12 Колкото и отвлечено да изглежда всичко това, тъкмо в тази епохална промяна 
от докапиталистическото, традиционно към модерното и постмодерно общество 
можем да намерим основанията за решението на нашия много по-конкретен проб
лем за подхода при ромите днес.

12 Имам предвид важната концепция на Маркс, изложена обстойно в Икономическите му ръкописи от 1857-1859 
г., във връзка с периодизацията на обществената история от докапиталистическата епоха на лична зависимост 
към епохата на личната, индивидуална свобода. Концепция, блестящо продължена в разраничението на Ферди
нанд Тьониес между “общност’7“общество'’ (Gemeinschaft/Gesellschaft), доразвита по свой начин от Емил Дюр
кейм - прехода между “органичната и механична солидарност”, от Макс Вебер - в разграничението между “тра
диционния и рационалния тип власт” и т.н.

В съвременната, модерна и постмодерна епоха субект на промяна е прин
ципно вече не общността, в нейната „цялост”, а това са отделните индивиди, 
принадлежащи към различни общности, вкл. етнически. Социалният статус не 
е понятие релевантно на общностите, то е приложимо за отделните индивиди, 
за тяхното състояние и мобилност, за промените на социалната позиция на инди
видите в обществото. Индикаторите на социалния статус се отнасят подчертано 
до отделните индивиди още от времето на новаторския ..Индекс на статусните 
характеристики"' на У. Л. Уорнър (образование, занятие, доходи и източници на 
доходите, тип на жилището и на жилищната среда)(Warner 1941) и аналогичния 
на „Социо-икономическия статусен индекс" на О. Д. Дънкън (Duncan 1961) - и 
усъвършенстваните варианти на тези индикатори и индекси до днес. Новият или 
по-добър, по-висок социален статус хората от различните етноси в съвременнос
тта придобиват по пътя на индивидуалното, а не на някакво общо, общностно 
развитие. Едни от тях е „измъкват” от общото ниско ниво, получават образование, 
добра работа и доходи, добри жилищни условия, а други - остават на същото рав
нище. Нека помислим по-конкретно как реално става това:

• Образованието всеки получава не общностно, а индивидуално, с посе
щаване на учебни занятия, с индивидуални усилия-учене, с полагане на из
пити и лични образователни постижения, с получаване на индивидуална, 
поименна диплома. Няма диплома за етноси...
• За занятието си, назначението, всеки кандидатства индивидуално и би
ва приет индивидуално, поименно, а не чрез общността. На работно място 
и длъжност не се назначава етнос...
• Заплатата и другите доходи всеки получава индивидуално, поименно 
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за извършената работа. Фишът за заплата или за пенсия е по името на от
делния индивид, а не по името на етноса... И т.н., и т.н.

Изглежда толкова просто, дори очевидно, но и днес господствува мъгля
вата нагласа, заседналият стереотип, че различията между хората от различните 
етноси „трябва да се решават'’(?...) чрез работа с етническите общности, като 
„цялости'’(ниското образование на ромите да се издига чрез работа с ромите', да 
се намалява безработицата сред ромите', да се решава жилищният въпрос на ро
мите ... и т.н.). Каква е обаче и каква може изобщо да бъде ролята на етносите за 
повишаване на социалния статус на хората, които се идентифицират с тях?... Да не 
би да се очаква „етносите" да водят всеки ден „своите" на училище, да ги карат да 
си учат уроците, да им вземат дипломите? Или да им уреждат назначенията?. .Не
посилна е за етносите подобна роля на „социална държава’’. И тъкмо в подмяната 
на етническото със социалното и държавното е порочният кръг на безплодните 
усилия в етническата политика. Не трябва да забравяме и за вътрешната стра- 
тификация на етносите. Няма социално-еднородни, социално-хомогенни етноси 
у нас. Не става дума само за „короновани особи” сред тях, като Цар Киро и негови
те синове или за калдерашките тузари в Костинброд. Освен неформалната, често 
строга йерархия, във всеки етнос, както и сред етническите субгрупи съществува 
значително социално разслояване, има макар и немногочислени „елити”, с чув
ствително по-високо благосъстояние и качество на живот, а и с възможности за 
влияние, според различното социално положение.

Освобождаването, еманципирането на индивида от “силата на общността" 
(Р. Макайвър, У. Л. Уорнър), от “пъпната връв на общността” (К. Маркс) има и 
исторически смисъл, както споменах, но и съвременен функционален подтекст, 
като преодоляване на традиционното господство и власт. И централни, и местни 
формални и неформални лидери на етнически общности имат днес и личен, и 
“съсловен” интерес да "отстояват” и се “борят” за запазване, съхраняване на "етни
ческата специфика”, на затвореността, херметичността на етническите общности, 
ценността на “културните различия и своеобразие” на етноса. Те правят всичко 
възможно да запазят този свой властов ресурс на зависимост над индивидите тък
мо „чрез общността”, с цената на всичко, вкл. чрез непълноценната включеност в 
образованието и в трудовия пазар. По-необразованият, по-бедният и често безра
ботният са много по-лесен обект на манипулация и управление. Естествено, "етни
ческият лидер” е заинтересован от “етническото посредничество” на всяка цена и 
във всичко, вкл. в „решаването” на всякакви въпроси на хората от общността - от
падането на деца от училище, незаписването в училище, търсенето на работа, от
криване на работни места, социални помощи и т.н. Тъкмо това „посредничество” 
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ги прави значими. Техният интерес е “изземане” на функции на „държавността” 
от етноса от самите тях като лидери, с простата цел - запазване на господството, 
запазване на зависимостта на отделните индивиди от етническата общност.

Дали обаче се разбира необходимостта от индивидуален, а не от „колек
тивен”, „посреднически” общностен подход при ромите? Изглежда все още не. 
Парадоксът с неплащането на ток, вода и др. такси и данъци, които са чисто инди
видуални задължения, при диктат на „етническо неподчинение”, което означава и 
етническо привилегироване, а с това и поддържане на статута им на „привилегиро
вани етноси”, показва, че методологическата важност на това разграничение не 
се разбира. А и безнаказаното конюнктурно “заиграване” на политици с „етничес
кия вот”, с “етническите назначения” и пр. препотвърждават същото неоптимис- 
тично впечатление.

Ето защо е логичен въпросът: не конструираме ли така ние самите (из
следователи, политици, администратори, медии и пр.) допълнителна, паралелна 
“етническа” реалност? Не превръщаме ли самите ние един голям кръг от въпроси 
на социалната политика изкуствено в "етнически”? Вместо да се търси пътят 
най-вече в промяна на подобряване и повишаване на индивидуалното социално 
положение на хората с ниско образование, с ниски доходи и т.н. от различните 
етноси, стремежът днес е да се подпомогнат „ромите”(кало някакво мислено “ця
ло”), да се реши жилищният въпрос “на ромите”, да се осигури заетостта им и пр., 
катороми, а не като бездомни и бедни граждани, като живеещи в тежки жилищни 
условия или като продължително безработни, като граждани с нисък материален, 
в т.ч. жилищен, образователен, подоходен статус. Така, организирайки уж “специ
ална подкрепа на интеграцията наромите”, се прави нова грешка, върти се в един 
порочен кръг, с трудно предвидими и далеч отиващи негативни последици!...

При това не само пътят за социалната еманципация на хората от различ
ните етноси, но и правата и задълженията са индивидуални, а не “колективни”, 
общностни.

2.1.4. Подходът към ромите в европейска перспектива

Всеки, който прочете внимателно основният документ за правата на етническите 
малцинства в Европейския съюз - Рамковата конвенция за правата на малцин
ствата от 1995 г. - ще установи, че този изходен документ не признава „колектив
ни права”, т.е. права на етническите общности, а „индивидуалните права и свобо
ди”, т.е. правата и свободите на лицата, принадлежащи към различни етнически 
и национални малцинства. Още по-точно, за Рамковата конвенция - защитата на 
малцинствата се постига чрез защита на правата на липата от тези малцинства.
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Това е съществен момент, който често се изпуска от внимание, а с разбирането му 
може да се помогне съществено за принципно правилното решение на въпроса за 
подхода към ромите и към другите етноси у нас. Този международен правов доку
мент е от изключително значение при обсъждането на въпроси на етносите у нас, 
вкл. поради задължаващия юридически ангажимент, че България го е подписала 
и ратифицирала13. Концепцията за защита на правата и свободите именно на ин
дивидите, на лицата от различни малцинства се препотвърждава и в следващите 
международно-правни документи, сред които и в Хартата за основните права 
на човека в Европейския съюз, приета и провъзгласена в Ница през декември 2000 
г.(Илиева 2001а: 72-73)

13 Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РК) е плод на дългогодишни усилия на меж
дународната правна общност още от 1949 г. насам. При изработването й е приложен “принципът на допълни- 
телност” между органите и институциите на Съвета на Европа, Съвещанието за сигурност и сътрудничество в 
Европа и Европейската общност. РК е подписана от българския президент на 9.10.1997 г., тя влиза в сила у нас 
на 1.02.1998 г.. а ратификацията й е със специален закон от 18.02.1999 г., ДВ. бр.18/1999 г. Това е “първият мно
гостранен договор в областта на защитата на правата на лица, принадлежащи към национални малцинства”(Вж. 
в: Илиева 2000: 24-40).
14 Вж.: Обяснителен доклад към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Раздел: Подхо
ди и основни понятия (Страсбург, 1 февруари 1995), София, с.5 и 9.
15 “Обяснителният доклад към РК подчертава, че правото на принадлежност към национално малцинство обеди
нява субективния избор на индивида с обективни критерии (произход, език, традиции, културно наследство и 
т.н.), отнасящи се до неговата самоличност” (Илиева 2000:30-31)

Всяка членка на Европейския съюз в контекста на РК е съюз на свободни 
и равноправни граждани, а не на общности от тях.14 Правата, свободите и отго
ворностите произтичат от законите в страната, а не от различия в произхода и 
принадлежността към една или друга общност15. Гарантират се личните, индивиду
ални, а не общностни или групови права (чл. 3, ал. 2 и т. 13 и т.31 от Обяснителен 
доклад...).

Извеждат се и други аргументи за приоритета на индивида, пред етничес
ката общност. Така Фр. Капоторти обръща внимание на още три пункта: истори
чески - предоставянето на права на лицата, принадлежащи към малцинствата е 
залегнало още в “Системата за покровителство на малцинствата’’ от 1919-1920 г.; 
сравнителен - Международният пакт за икономическите, социалните и културни
те права отбелязва, че “всички закрепени права принадлежат на индивида. Един
ственото право, чийто субект е колективно образувание, е правото на народите да 
се разпореждат със своята съдба, [което] е съвършено друга област в сравнение 
с правата на членовете на малцинствата”, съгласно Устава на ООН и което “обус
лавя ползването на всички други права на човека'', политически пункт - "предос
тавянето на права на малцинствата и разглеждането им в качеството на субект на 
правото може да увеличи опасността от антагонизъм между тях и държавата”(цит. 
по: Илиева 2001 б: 77-78).
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Социалният просперитет на хората от различните етноси и социални гру
пи е конституционен принцип на обществото, именно от гледна точка на при
общаване директно на индивидите в съвременното общество, а не чрез техните 
общности. От това следва например, че пътят за преодоляване на сегрегацията 
в ромското образование днес у нас е принципно един: чрез получаване на граж
данско образование от всеки отделен ром, както това се отнася и за всеки отделен 
българин, турчин, евреин, арменец и пр. Индикаторът за степен на образованост 
е един - дипломата на всеки отделен завършил, а не някаква „диплома за общнос
тта”, към която отделният индивид принадлежи и се идентифицира... По-нататък 
всеки отделен индивид (български гражданин, независимо от какъв етнос) е учас
тник в трудовия пазар, той има своя лична, индивидуална трудова кариера, изява 
и постижения, принос, заплата и пенсия и т.н. - в духа на меритократичния идеал 
на съвременното модерно и постмодерно демократично и пазарно европейско об
щество.16

16 Тук не можем да не споменем крилатата фраза на граф Клермон-Тонер, депутат от генералните провинции, 
който в един дебат от 1791 г. относно това дали да се признае френско гражданство на евреите във Франция, за
явява: “Трябва да откажем всичко на евреите като нация и да признаем всичко на евреите като индивиди.^цит. 
по: Бретон 2002: 15).

2.1.5. Принципното решение: еманципирането на индивида

Оттук изводът за подхода към ромите е поставянето във фундамента индивидуал
ното, личностното развитие на всеки човек от ромския етнос, което на практика, 
в обобщения, коментиран по-горе, в исторически план означава: еманципиране на 
индивида от общността, индивидуална свобода. В резюмиран вид, това означа
ва нещо много сериозно: осигуряване и за индивидите, лицата, принадлежащи и 
идентифициращи се към различните етнически общности днес у нас - на епохал
ния преход от традиционните ценности към ценностите на модерността.

Образователната десегрегация, предмет на централно внимание на нас
тоящия проект, е възможна най-вече чрез получаването на добро образование от 
всеки отделен ром, както и от всеки българин, турчин, арменец и пр., а не от или 
чрез етническите им общности. Икономическата десегрегация на ромите съответ
но е постижима чрез трудовото участие и кариера на всеки отделен ром, както и 
на представителите на другите етноси, а не чрез осигуряването на някакви „ет
нически ниши” в икономиката, достъпни и осигурени само за отделни етноси. 
Етническата десегрегация на ромите е реализуема чрез включването на всеки 
ром, както всеки българин, турчин, евреин и пр. в социалната структура на общес
твото. Самата същностна общностна природа на етносите, принадлежността им 
към специфичния клас на „органичните общности” (вж. подробно в: Тилкиджиев 
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2002: 36-41) прави невъзможно те, като „цялости”, да се включват в социалната 
структура на съвременното общество, подобно на отделните индивиди и техните 
социални групи - техните социални слоеве и класи.

“Освобождаването” на индивида от зависимостта на "етническото пос
редничество” създава предпоставки за ясно формулиране на цялостна, последова
телна и обоснована позиция при подхода към ромите, а и към всички етнически 
общности в страната. Така съществуващата обърканост днес на политици, изсле
дователи, администратори, медии, за която отчасти стана дума, ще се преодолее 
постепенно и публичният дебат ще може да се насочи в по-недвусмислена, пози
тивна насока.

В противен случай ще продължаваме да се въртим в омагьосания кръг, като 
обявяваме социалните проблеми за “етнически”: ще продължава задълбочаването 
на фактическата неграмотност сред нискостатусни представители на някои етно- 
си, ще се завишават оценките им за “успеваемост” в училище, ще се "скриват” 
отсъствията на ученици-роми, ще се пишат пак фалшиви отчети за запазване на 
учителски места и т.н. Под въпрос е и успехът на т.нар. “позитивно неравенство”, 
разбирано като прилагането на "етнически квоти” навсякъде - в образованието, 
икономиката, политиката, културата, което означава и назначения на некадърни 
кадри по етнически и партийни критерии, по корупционно-изкушени “групи по 
интереси” и т.н., а и прилагане на "позитивна” дискриминация към останалите 
български граждани, непринадлежащи към този етнос. На практика- “етнизация- 
та” води до закрепване на сегрегацията (най-вече самосегрегацията) и на гетои- 
зацията, до задържане на нормалното личностно развитие на големи съвкупности 
от етносите с нисък статус. А и уж-"обгрижвайки” подобряването на статуса на 
"етническата общност на ромите”(мислена като “цялост”) се обезсмислят мери- 
тократичните ценности, разчитащи на личните, индивидуални усилия и постиже
ния - за по-добро образование и усилен труд.

Привнесеното посредничество на ''етническото" за решаване на “соци
алното”, “пакетирането” на чисто социални въпроси в етнически "опаковки”, не 
води до тяхното трайно решаване, а до възпроизвеждане и дори закрепване на сег
регацията, на обособеността, отделеността, гетоизацията на етносите в цялостния 
обществен живот. Така сегрегацията ще ни е осигурена още много десетилетия 
занапред...

Политиката е необходимо да се пренасочи от частични решения на социал
ни проблеми “на етническата общност” - към повишаване на социалния статус на 
отделните индивиди от различните етноси. Подмяната на социалната политика17 
с “етническа политика”, каквато е сегашната практика не е от полза и за самите

17 Под “социална политика“ тук влагаме пределно широко разбиране, което далеч не се изчерпва със съвкупнос
тта от дейностите, под институционалното ръководство на Министерството на труда и социалната политика.
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роми, както и за другите отделни етноси. Етностратификацията се преодолява 
чрез промени на индивидуалните статуси в социалната структура. “Етническо
то посредничество” или “етнизирането” на социалните проблеми не помага, а за
бавя, затруднява и дори отлага за неопределено време тяхното решаване.

* * *

Този наглед дребен "детайл” за избора на подхода при ромите, а и в по-широк план 
- за гледната точка при решаване на проблемите с етносите, всъщност се комен
тира и от отделни наши политици през последните 2-3 години, но не му се отдава 
централно внимание, каквото той определено заслужава, при широки обсъждания 
и в теоретичен, и в приложен план, при подготовката и прилагането на съответни 
конкретни социални политики. Еманципирането на индивида от етническата об
щност и на гледната точка на индивида не е абстрактен, отвлечен, а принципен 
въпрос за методологическата позиция за дискутиране на цялостната политика 
към етносите и успешните практики сред тях, за тяхната десегрегация, и то тък
мо днес, в новата европейска перспектива.

2.2. “Отпадането от училище” и “отпадащите ученици”:
понятия и индикатори

Трайното решаване на проблемния кръг “отпадащи роми”, освен с изясняването 
на по-общия въпрос за “подхода към ромите”, се предпоставя и от нуждата от 
яснота по въпроса за това какво днес у нас се приема за "отпадане от училище”, 
за „отпадане” от образователната ни система и какви са уязвимите страни и нега
тивни институционални предпоставки за "отпадането” на фона на съвременната 
европейска традиция.

‘'Отпадането от училище” може да се разглежда като явление, дължащо 
се на комплекс от причини и обратно рефлектиращо върху общия социален кон
текст. То се придружава от много негативни последствия, които променят в значи
телна степен живота на детето и неговото семейство, като имат отрицателен ефект 
и върху бъдещето му. Данните от литературата сочат (Баталиола 1995), че децата, 
които отпадат от училище много по-често изпадат в бедност в зряла възраст в 
сравнение с тези, които успяват да завършат своето образование. В социален план 
нарастналият брой на отпадналите от училище индивиди също има деструктивни 
последствия, свързани с нарастване на престъпността и девиантните прояви, зас
трашаващи стабилността на обществото. Отпадането от училище трябва да се раз
глежда в контекста на проблема за "равенство на възможностите”, широко диску
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тиран в социология на образованието (Coleman 1968; Coleman 1990). Отпадането 
от училище зависи от икономическото и културно състояние на обществото, то е 
следствие на средата, на слабия интерес на семейството, на културния капитал на 
нискостатусните слоеве. Отпадането от училище се влияе от държавната полити
ка в рамките на образованието и произтичащите от нея следствия за училищната 
организация.

За базисно при дефиниране на "отпадащ ученик'" в литературата се при
ема взаимоотношението “ученик-училищна общност’’ (Захариев 2000; Schlosser 
1992; Rush 1994; Amadio 1995; Grissom 1989). Тогава отпадащ ученик е този, кой
то има нарушена връзка с училищната общност, в резултат на което е застрашено 
оставането му в училище. В изследванията „нарушената връзка’’ се конкретизира 
с индикаторите: "отсъствия и академичен неуспех ”, които са "ранните училищни 
отклонения в дългата верига на взаимосвързани проблеми” (Rush 1994; Kronick 
1994). Според Хан (Hahn 1987) отпадащият е ученик, който:

1. се записва в предходната учебна година;
2. не се записва в началото на настоящата редовна година;
3. не е завършил пълната степен от обучение, определено от държавата;
4. не се премества в друго обществено училище или държавна програма;
5. не е напуснал училище поради болест или доказани отсъствия.

В англоезичната традиция отпадането в по-голяма степен се асоциира с 
"нисък училищен успех”', “слаби резултати от тестове”; "неуспех при изпълнение 
на домашни работи”; “занижени образователни очаквания”. Отсъствията се въз
приемат като следствие от слабите постижения, които довеждат до напускането 
на образователната институция и до формиране на чувство на отчуждение от учи
лището (Kaplan 1997; Bickel 1995). В тази концептуална рамка Кроник (Kronick 
1998) класифицира “отпадащите” в няколко групи:

■ В първата група влизат т.нар. “тихи” или "невидими” отпадащи, защо- 
то те не се забелязват, докато не започнат да отпадат от образователната 
система. Слабите постижения и резултати характеризират престоя им в 
училище, но тяхната реакция на хроничния неуспех е безразличие и спо
койствие, дори "стоицизъм”.
■ Втората група, подобно на първата, се характеризира устойчиво с ни
сък успех, но се различава от “тихите” по тяхната реакция - "неуспехът се 
избягва” с отсъствия, защото "докато са в училище системата ги наказва с 
ниски оценки”.
■ Третата група отпадащи се отличава с адекватен академичен потенци
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ал, т.е., тяхното поведение не е резултат от липсата на способности, а по
ради липса на интерес и мотивация. Те оценяват курса като “скучен’’ или 
“прекадено лесен и неподходящ” за тях. Все пак, онова, което ги "откъсва” 
от обучението са проблеми "външни” на образованието - финансови, се
мейни или здравни.

Първата и втората група са заплашени главно от учебната програма и обра
зователните процедури на изпитване и оценяване, докато третата група има нужда 
освен от "педагогическо внимание” и от някаква форма на социална помощ. От 
тук авторът извежда една от своите основни тези, че: "учебната програма трябва 
да се приспособява към отделните ученици, а не учениците да се приспособяват 
към нея”. Така в класификацията на Кроник критичната точка е учебната програ
ма и начинът, по който тя се ситуира в живота на младите хора, вследствие на кое
то се проиграват различни варианти на училищно присъствие:

• стоическо оставане в клас (въпреки ниските оценки); за тази група ав
торът допуска някои от нейните членове да попаднат сред така наречените 
‘‘оцеляващи” и
• непосещаване на училище като спасение от наказващата система.

В българската традиция - доминираща характеристика на отпадането 
са отсъствията. Основният индикатор, чрез който един ученик може да се харак
теризира като „отпадащ” от българско училище е нередовното посещение на учеб
ните часове и съпровождащото го нарастване на отсъствията. Правилникът за 
приложение на Закона за народната просвета (ППЗНП), с последните изменения 
от 2004 година в чл. 140 (ал.З), утвърждава допускането на не повече от 15 неизви- 
нени отсъствия™ за всяка учебна година и делегира големи права на Педагогичес
кия съвет на всяко училище. Педагогическият съвет, в съответствие с Вътрешния 
правилник, определя условията за налагане на наказанията, описани в чл.139 от 
ППЗНП: забележка, предупреждение за преместване, парични глоби, преместване 
в друго училище, преместване в друга форма на обучение. Мярката "изключване” 
от училището не съществува.

Освен неизвинените отсъствия в образователната система съществуват 
и т.нар. “извинени отсъствия”; те се отнасят до времето, през което индивидът 
реално отсъства, но той не е в конфликт със системата18 19. Наличието на голям брой 
извинени отсъствия е свидетелство за явлението “скрито отпадане”; последното е 

18 До 2003 г. броят на отсъствията бе 60 - както извинени, така и неизвинени.
19 Тук разбира се трябва да подчертаем, че при голям брой, дори и извинени отсъствия ученикът трябва да се 
яви пред комисия на изпит по съответния предмет; но обикновено тази практика не се съблюдава стриктно в 
повечето училища.
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трудно уловимо, защото предполага изясняване на всеки отделен случай на изви
нени отсъствия. Настоящият анализ не се отнася до скритото отпадане.

"Отпаднали ученици" са тези, които вече са прекъснали връзката си с учи
лищната общност; т.е. вече останалите извън обхвата на образователната мрежа. 
Макар че Законът за Народната просвета дефинира училищното образование като 
задължително за лицата, ненавършили 16 години, назовавайки ги "подлежащи на 
обучение'’. В този смисъл може да се говори само за условно отпадане от норма
тивна гледна точка и именно това налага разработването на превантивни мерки 
срещу увеличаване на отсъствията и нежеланието за обучение като важна част от 
образователната политика.

Има още една група, т.нар. "необхванати ученици”. Те са в задължител
ната, до 16 г., за училищното обучение възраст, но са извън образователната сис
тема, като или не са посещавали никога училище, или са ходили за кратко време. 
На практика се формира и наблюдава една покачваща се вълна на изначална нег
рамотност у нас.

Тъй като при 15 неизвинени отсъствия във всички български средни обра
зователни институции трябва да се прилага мярката "преместване в друго учили- 
ще”(според ППЗНП), то те са първата индикация за нарушена връзка с училищна
та среда. Ако броят на неизвинените отсъствия продължава да расте се включват 
и другите наказателни мерки, предвидени от закона, докато последната стъпка, 
прилагана от Педагогическия съвет е “преместване” в друго училище. След една 
година преместеният обаче може да се върне отново в първото си училище. Така 
ученикът (до 16 годишна възраст) може да сменя училища, да натрупва отсъствия, 
да повтаря от клас в клас, без системата да има право да го “изключи”. В тази си
туация образователното отпадане е въпрос преди всичко наличен (семеен) избор, 
макар че по закон обучението е задължително. При това винаги, когато пожелае ин
дивидът може да се върне отново към образователната институция и да посещава 
занятията. Следователно, от формална гледна точка: отпаднали ученици са тези, 
които не желаят да ходят на училище, а не наказани или отстранени, заради про
винения в рамките на учебната институция.

На пръв поглед това обстоятелство може да се определи като един от го
лемите абсурди на българската образователна система: след надхвърляне на до
пустимия брой неизвинени отсъствия вместо да се предприемат санкции срещу 
отклонението, се допускат всевъзможни компромиси и в крайна сметка наказание
то в най-строгата си форма - “преместване в друго училище” няма почти никакъв 
ефект върху индивида. В действителност обаче смисълът и дълбокият патос на 
задължителното образование се състои именно в това - да се привлекат към обу
чението дори и децата, които нямат желание да учат; да се създадат определен ми
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нимум от знания, грамотност, ниво на образованост на цялото население. Затова 
и поредицата от мерки, които се прилагат за връщане към системата на обучение, 
трябва да се разбират като необходимост, а не като безсилие за задържането на 
младите хора в рамките на образователната мрежа. В същото време, ако се потър
си изход чрез намаляване на задължителната училищна възраст, това по-скоро 
би означавало изоставане от съвременните тенденции, имайки пред вид ориента
цията към нейното увеличаване в страните на Европейския съюз (Мирчева 1996). 
Въпреки това, безспорно е, че големият брой отсъствия и липсата на мотивация за 
учене създава сериозни проблеми в клас.

В хода на всички направени разсъждения трябва да отбележим, че отпада
нето от училище е един от сериозните проблеми на образователната ни система 
в настоящия момент. И още по-тревожно с оглед неграмотността на нацията ни в 
бъдеще изглеждат сравненията със ситуацията в българското училище от преди 
1990-та година (Колев 2000). Впечатляващи при подобни анализи са констатации
те, че до преди промените (1990) отпадащи ученици в нашето средно образование 
официално няма, а сега техният дял нараства. Необходимо е все пак, отнасяйки 
се трезво към нещата и спестявайки си ефекта на идеологизацията, да си даваме 
ясна сметка, че до 1989 г. идеята за задължително средно образование правеше не
допустима възможността да отпадат ученици по каквито и да било причини (това 
беше - тема табу), но дори и да е имало такива те умело “потъваха" и се скриваха 
в официалната информация. Ето защо, сравненията са нереалистични, днес ние 
не разполагаме с обективна база за съпоставка, защото липсват данни за “отпада
нето"’ до 1990 г. и всички опити в тази посока са по-скоро спекулативни. Изостава
щите ученици преминаваха от година на година, от клас в клас, не защото имаха 
знания, а защото не трябваше да има повтарящи или необхванати, това беше иде
ологически въпрос. Проблемните ученици сменяха поредица от училища заради 
намалено поведение или неизвинени отсъствия и в крайна сметка точната картина 
бе отчасти или напълно непрозрачна.

Разбира се, много важно е да отбележим, че сега действащата система за 
контрол на посещенията е неефективна, тя не създава мотивация у учениците и 
по-скоро има отрицателни последствия, отколкото полза за българското училище. 
Тези мнения се споделят многократно от различни специалисти и изследователи, 
от представители на образователното ведомство, от учители, родители, директо
ри. В определени моменти дори се стига до парадокса, че вместо да дава права на 
учителите, системата ги лишава от такива; има много неща, които трябва да бъдат 
усъвършенствани и променени в нормативната база на българското образование:

■ не е достатъчно прецизирана последователността от действия при мес
тене от училище;
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■ грешка е липсата на каквито и да било мерки за поддържане на дисцип
лината;
■ често пъти нещата се решават “на парче”, без обща визия.
Един от проблемите, свързан с отпадането, се отнася и до изходната ин

формация. В зависимост от това какъв е “източникът”, процентът на отпадащите 
варира в различни граници, което означава неточна и деформирана картина. Без
спорно е, че социологическите изследвания описват състоянието на явлението, 
изясняват основни причини за отпадането, анализират процеси в класната стая и в 
семейството, акцентират върху различни фактори, които могат да забавят или пре
дотвратят този процес, но данните, които се подават в районните инспекторати по 
образование от директорите на отделните училища в страната, в крайна сметка не 
представят обективна информация за отпадащите. Има няколко основни причини, 
които пречат тази информация да бъде точна.

Най-напред, поради чисто престижни съображения директорите на учили
ща предпочитат да прикриват точната цифра на децата, които не ходят на училище 
и натрупват неизвинени отсъствия. В последно време заплахата от закриване на 
паралелки и училища, съкращаване на учители (с оглед на "оптимизация на учи
лищната мрежа”) е много реална. Понякога обаче, дори и да искат да дадат точна 
цифра, динамиката на кривата, която отразява отсъствията, е голяма; често пъти 
не се знае дали определени деца няма да се върнат след време, дали са се изселили 
и т.н.; често пъти родителите напускат населеното място, без да се обадят в учи
лището и да поискат отпуск. Следователно, необходимо е да се уточнят индикато
рите, по които се подава информация за "движението в образователната мрежа”. 
Освен това, ако имат 20 или 30 неизвинени отсъствия, а в района няма друго учи
лище, където детето да се премести, напълно се обезсмисля текстът от чл.139 на 
ППЗНП, свързан с наказанията; т.е., ясно трябва да си даваме сметка, че ППЗНП 
е в сила само в населените места с повече от едно училище, където той наистина 
може да се приложи.

Но дори и да допуснем, че подаваната информация е достатъчно надеж
дна, проблемът с отпадането от училище не трябва да бъде самоцелен, т.е. само 
да констатира разпределението на лицата с отсъствия, но също и да определя 
"пътеката”, която да се следва при напускане на училище, както и мерките, които 
трябва да се прилагат - т.е. как да се процедира с вече отпаднали ученици, в съот
ветствие с причините за това и мотивацията им; как да се гарантира възможност 
за “втори образователен шанс”, защото отпадането създава сериозни проблеми с 
адаптацията и бъдещето на младите хора. Изобщо превантивната и последващите 
отпадането политики изискват активно участие - освен държавно-институционал
ни, така и академично-изследователски, както и участие на неправителствения 
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граждански сектор. Ето защо, "отпадането от училище’’ и “отпадащите ученици”, 
били те българи или представители на различни етноси, се превръщат от "вътреш
но училищен” в общосоциален проблем, пряко свързан с живота и бъдещето на 
цялото общество.

2.3. Образованието на ромите в историческа перспектива: 
българският случай

Ромите в България, в сравнение с останалите етнически общности у нас, устойчи
во се очертават като групата с най-ниско образование:

Таблица 1
Образователно равнище на населението в трудоспособна възраст 

в България (2000 г. - %)

Степен на образование Неромско население Ромско население

Без образование 1.3 15.0

Незавършено основно 9.4 39.6

Основно и по-ниско 32.7 89.6

Завършено основно 22.0 35.0

Средно образование 53.8 9.6

Завършено средно професионално -техническо 
образование(СПТУ)

2.2 1.8

Незавършено средно общо образование 2.3 1.6

Завършено средно общо образование 19.4 3.0

Средно професионално образование 29.8 3.3

Виеше образование - завършено и незавършено 13.5 0.5

Източник: Roma in an Expanding Europe - Breaking the Poverty Cycle, Dina Ringold. Mitchell A.Orenstein, Erika 
Wilkens. The World Bank. 2003.

Причините за това състояние могат да се търсят в различни посоки. Първата 
и често посочвана като базисна причина за ниския образователен статус на ромите 
е “специфичната ромска култура”(Нунев 1998). Традицията е главният начин, по 
който се осъществява обучението и протича социализацията на циганите (Вагапу 
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2001:54). Тази ситуация продължава дълго време и макар че църквите играят ре
шителна роля в публичното образование, те не се занимават с циганите до късния 
XVIII и началото на XIX в. Държавно поддържаните училища не се посещават от 
цигани. "България е първата източно-европейска страна, която създава училища 
за цигани, но в 1910 г. тяхната грамотност е само 3% и се увеличава едва до 8% 
след Първата световна война'’ (Crowe 1995:13).

Непосещаването на училище, като основна жизнена стратегия на ромите по
ради неуседналия начин на живот, който водят, специфичните им представи за 
ценността на семейното (в широк смисъл) възпитание са обяснение за ниския дял 
на институционално образовани роми, отразени в държавната ни статистика от на
чалото на 20 век. От друга страна, младата българска държава и Министерството 
на просвещението от този период, поради множеството проблеми, които са има
ли да решават - както във вътрешен (кадрови), така и в общонационален план 
- конфликт между партии, политически борби и конкуренция, трудно са намирали 
време за ромите и организирането на тяхното институционално образоване и обу
чение.

Специален обект на грижа и политически ангажимент обаче представляват 
ромите и тяхното обучение в годините на социализма (1944-1989) - типовете учи
лища и мерки, с които те са обградени от държавата, с цел създаване на поне ба
зисна образованост и интеграция в обществото изискват специално разглеждане. 
Макар предприеманите мерки да са понякога противоречиви, те имат главната 
специфика - показност, казионност и неефективност. Една от значимите характе
ристики на образователната политика (от времето на социализма), спрямо обра
зованието на ромите, е нейната амбивалентност. От една страна, официално се 
декларира - отстояване "равенство на възможностите " и гарантиране на еднак
ви условия за обучение чрез финансови и материални стимули; от друга страна, 
масово се изграждат училища тъкмо по етнически признак в ромски квартали. 
Всъщност, тези две на пръв поглед взаимно изключващи се направления, трябва 
да се разглеждат като логически свързани и следващи политическите събития и 
документи от различните периоди. Тази амбивалентност се възпроизвежда в опре
делена степен и до днес и е един от корените за трудността в решаването на ром
ската образователна интеграция.

През 1960-те и 1970-те години се изграждат училища-интернати, в които на 
циганчетата са осигурени условия за живот и обучение, но по-късно тези учили
ща са закрити било по финансови, било по идеологически съображения. Създаде
ни са основни училища с професионална ориентация, които еволюират в средни 
- СПТУ иПТУ (Томова, 1995). Основните училища с трудово обучение са предпо
читани от ромските деца като обучение с кратък цикъл, насочени към ограмотява
не и усвояване на някои трудови навици.
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Най-масово разпространените училища, създадени в годините на социализ
ма, в които са обхванати ловенето ромски деца, са т.нар. “ромски училища'', раз
положени в цигански квартали, характерни със свръхнаселеност и условия за 
живот, в масовия случай далеч под стандарта на страната. Но ромските училища 
като държавно предприета и осъществявана образователна политика, се превръ
щат в затворени сегрегирани пространства, в които се възпроизвеждат всички 
негативи на “етническата бедност”. “Ромските училища” съществуват в различни 
пропорции, спрямо останалите образователни институции и в други бивши соци
алистически страни в Централна и Източна Европа (Румъния. Молдова, Украйна, 
републиките от бивша Югославия, Унгария, Чехия и пр). В България те се раз
виват през 1950-те години, с цел концентриране на децата в рамките на “кварта- 
ла”(махалата), като основната цел на предлаганото в тях образование е "базисно 
ограмотяване и развитие на работни навици и професионални умения и професи
онална подготовка”. Но ромските деца не винаги посещават часовете, правило е 
те да получават ниски оценки, да остават на поправителни изпити, да повтарят 
неколкократно учебната година, да бъдат премествани в други училища или да са 
с "намалено поведение” - все познати мерки и прийоми от училищното битие и на
вици. Макар че има висок процент на замъгляване на редовността при посещение, 
както и на обективното преминаване от клас в клас, в началната образователна 
степен циганчетата като правило ходят на училище и с известна условност, ком
промиси и убеждаване достигат 5-ти или 6-ти клас; днешното поколение роми над 
25-годишна възраст (които са учили в годините на социализма) се характеризира 
като правило с начално образование, има и завършили основно образование, но не 
са малко и ромите без образование.

Така, въпреки продължителните, многогодишни усилия и образователна 
политика, провеждана от социалистическата държава, училището не се възприе
ма от циганските семейства като средство за включване на децата им в социалния 
живот, за намиране на по-престижна и добра работа, за подготовка в професии 
и занятия, гарантиращи им мобилност. Причините могат да се търсят във форма
лизма на провежданото обучение, в отсъствието на добри педагози за контакт с 
ромските деца, в недостатъчната работа със самите родители като посредници в 
образованието на децата и мн.др., както ще видим и по-нататък.

Училищата, в които най-често се обучават ромските деца в годините на 
прехода (1990-2008), са наследници на т.нар. ромски училища, функциониращи в 
ромските квартали (махали, гета). По информация на МОН те наброяват 106, в тях 
учащите са почти 100% роми. Въпреки правата и законите, у нас тече процес на 
практическа сегрегация на голяма част от ромските деца. А това е твърде опасно 
не само за тях, а и за цялото общество, защото липсата на равни образователни въз
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можности е пречка за социалната адаптация на ромите по-късно. Материалните ус
ловия в ромските училища като цяло, са по-лоши в сравнение с тези на останалите 
училища у нас (Tanaka, 2001:131), въпреки подкрепата на различни неправител
ствени организации. И макар че всички ромски училища следват стандартна учеб
на програма и са формално категоризирани като редовни училища, качеството на 
образованието в тях е много по-ниско, отколкото в другите училища, посещавани 
от не-роми. Причината трябва да се търси в две обстоятелства:

■ тези образователни институции не са привлекателно място за учители
те, които предпочитат при възможност да ги напуснат; понякога самите 
преподаватели не се отличават с висока квалификация. Освен това, учите
лите нямат предварителна подготовка за работа с малцинства, а това пречи 
на добрата комуникация, създава се дистанция и незаинтересованост и в 
двете страни на образователното взаимодействие;
■ ниското качество на обучението се дължи на липсата на мотивация от 
страна и на децата, което пък има своите корени в семейната социализация 
и т.нар. "специфична ромска култура”.

Самите учители в рамките на проведеното през 2007 г. от нас непредстави- 
телно изследване в Монтанско и Пазарджишко, в по-голямата си част, смятат, че 
ромските училища не са подходящо място за обучение:

Трябва ли да съществуват ромски училища?
Таблица 2

%

1 Да, защото на ромските деца им е по-удобно 27.0

2 Не, защото те са предпоставка за сегрегация 53.9

3 Проблемът не е в ромските училища, а в качеството на обучението 5.6

4 Ромските училища са неизбежни, защото са част от ромските гета 9.0

5 Няма мнение/ Не отговорил 4.5

Всичко 700.0

Така учебната програма, като знания и заложени теми в учебници и пома
гала, остава мъртва, ако не се “оживи” от добри професионалисти и мотивирани 
деца. Изследванията сочат, че изискванията на учителите в тези училища са зани
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жени и често пъти те пишат по-високи оценки, отколкото децата заслужават. Нис
кото качество на ромските училища е сериозна предпоставка много български се
мейства да не допускат децата им да учат в тези учебни институции. Естествено, в 
резултат на всичко казано, в повечето случаи възпитаниците на ромските училища 
са неконкурентни с връстниците си от другите училища след завършване20, макар, 
получената диплома по никакъв начин да не ограничава правата на индивида в 
амбицията му да продължи след 8-ми клас своето обучение. От тази гледна точка, 
ромските училища се явяват полезни само в случаите, когато от тях се очаква фор
миране на някаква базисна грамотност у учениците, но не и ако амбициите са за 
по-задълбочено обучение и по-продължителна образователна кариера.

20 Много роми от ранните класове на началните училища, въпреки че ги завършват, са на практика неграмотни 
или имат елементарни знания по четене и писане.
21 В гр. Провадия, Варненско, ромските деца са обособени в отделни класове (Stigmata 2004: 60).

Друг вид са ромските училища в селата и за разлика от градските гето- 
училища те не са създадени специално за роми, но стават такива в резултат на 
миграцията на българите към градовете. Сериозен проблем при селските училища 
е възникването на “слети'’ и “маломерни’’ паралелки, които са следствие от недос
татъчния брой на децата. Такъв беше например случаят в с.Хаджиево и отчасти в 
с.Сарая (Пазарджишко), по време на нашите теренни изследвания по проекта.

У нас съществуват и т.нар. смесени училища. По данни от проведено през 
2001 г. изследване, в България има повече от 332 училища, в които делът на ром
ските деца е между 50-100% (Denkov 2001). В смесените училища обаче много 
често се създават паралелно и т.нар. “български” класове, като резултат от нас
тояване на родителите не-роми, които предпочитат техните деца да се обучават 
отделно (от циганите, ромите). Формираните паралелки се оправдават с различни 
причини и обстоятелства - например, че са създадени в резултат на предварително 
заявени желания на децата за изучаване на чужд език, но, оказва се, че ромите в по
вечето случаи не са били информирани своевременно21. Самите родители-цигани 
подозират в тези разделения съзнателна сегрегация (Tanaka 2001: 133).

Друг вид училища, които обаче, без да бъдат целево и официално създава
ни за роми, се оказват най-често посещавани от тях, са "специалните училища”. 
Подобни институции (начални и средни) за деца с физически и умствени уврежда
ния съществуват в различни страни, паралелно с редовните (общообразователни) 
училища; предлаганото в тях обучение е с различен стандарт и възможности за 
продължаване след завършването им. Тези особености са уредени в законодател
ство, регулиращо специалното образование. На практика, тези училища, въпреки 
непрестижния им статус стават предпочитано място за образование на значителна 
част от ромите, които са без никакви физически или умствени увреждания. Насоч
ването на ромски деца към “специалните училища” не е български патент. През 
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1997 г. в България има 299 “специални училища” от различен вид с 27148 деца, 
повечето роми. В Словакия повечето ученици в училищата за деца с умствени и 
физически увреждания са също роми; в Чехия s от ромските деца са в такива учи
лища, а и s от учениците в тези училища са роми; в Румъния има 246 такива “спе
циални училища”, а броят на децата е 48237, повечето роми; в Унгария в редица 
региони до 90% от учениците в такива училища са също роми22.

22 Всички данни са към 1999-2000 г. вж.: World Bank, S.P.A.C.E. Foundation, INEKO, OSI. 2002:38; Save the Children 
2000:96; Save the Children 2001:325.

Днес в българските условия, според неофициални оценки, в тези специ
ални или оздравителни (помощни) училища ромските деца съставляват 80-90% 
от всички обучавани. Основната причина за привличане на ромите към тези обра
зователни институции са "услугите”, които другото, редовно ромско училище не 
осигурява - общежитие, безплатна храна, дрехи. Всички специални училища са 
финансирани изцяло от МОН, за разлика от останалите училища, които се финан
сират от общинския бюджет. Така демографската криза, свързана с намаляване 
изобщо на учениците, отразена в опасността училищата да се закрият, се превръ
ща в сериозен аргумент за активизиране на учителите в полагането на специални 
усилия, за да бъдат убедени ромските родители да изпращат децата си там и да се 
поддържа техният интерес към “специалните училища”.

По-големият бюджет на специалните училища дава възможност за по-доб
ри условия, в сравнение с тези на родителските жилища, обитавани от децата. 
Семействата, от които циганчетата/ромчетата идват, се отличават със системно 
недохранване, свръхнаселеност, липса на електричество и водоснабдяване, без ле
карска помощ и надзор. От тази гледна точка, помощните училища могат да се 
разглеждат като осигуряващи онази важна материална подкрепа, която е единстве
ният начин да се посрещнат основните нужди на семействата по отглеждането, 
грижите и възпитанието на децата. Друго предимство на специалните училища 
представлява облекчената учебна програма, по която протича обучението. Много 
ромски деца са изправени пред сериозни затруднения в редовните училища:

■ било по причина на недоброто владеене на българския език;
■ било, защото липсва индивидуализирана помощ от страна на учителите;
■ било, защото са обект на пренебрежение, а понякога и на насилие от 
страна на своите съученици.

Липсата на елементарни материални и битови условия на живот, на обра
зователен напредък и нежеланието у циганчетата да ходят на училище определя 
готовността на родителите да преместят децата си в “специални училища”, кое
то като цяло засилва отделеността и изолацията на децата-роми. Очевидно, пер
спективата е постепенното преосмисляне и преоценка на процедурите по прием 
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в помощните, специални училища, които приемайки ромски деца без увреждания 
стават предпоставка за бъдеща дискриминация и сегрегация.

2.4. Статистически параметри на ромското образование

В България ромското население е третата по численост и относителен дял етничес
ка общност, според всички проведени национални преброявания на населението 
досега. Към 1 март 2001 г. ромите в България наброяват 370 908 души или 4,7%, 
като те общо взето са равномерно разпръснати по територията на цялата страна. В 
България съществува сериозен образователен дисбаланс сред различните етноси, 
като се наблюдават специфични образователни проблеми във всички етнически 
групи. Налице са дефицити в образованието сред представителите на българския 
и турския етнос, като при ромите - както видяхме вече - ситуацията е драматич
на. Значителен е делът на ромските деца, които изобщо не посещават или отпадат 
преждевременно от училище. Има различни данни за отпадащите от училище де
ца: по данни на МОН през 2003/2004 г. този процент е 2.16 %, през 2004/2005 г. 
- 1.99 %, през 2005/2006 г. - 1.23 %. Същевременно, по данни на Националния 
статистически институт относителният дял на отпадналите ученици е 3.9 % за 
2003/2004 г. и 2.95 % за 2004/5 г. Според социологически изследвания пък този 
процент е значително по-висок - около 7-8 %. Сериозното разминаване се дължи 
най-вече на източниците на информация, използваните методики, приетите крите
рии и индикатори.

Когато говорим за параметризиране на явлението „отпадане на ромски де
ца от училище”, интерес представлява относителният дял на учениците от ромски 
произход от общия брой учащи в училищата. Тук използваме получените данни от 
проведеното през 2001 г. изследване на Програма "Образование” към Фондация 
‘‘Отворено общество” на тема: „Ромските училища в България-2001”, с ръководи
тел Димитър Денко в.
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Таблица 3

Ученици от ромски произход в % от ,,Г,111НЯ бР0Й Учаи<и п0 области

Области Общ дял на ромските деца от всички ученици в училищата

Благоевград 5%

Бургас 8-10%

Варна 15%

Велико Търново 13%

Видин 20

Враца 15-20 % в начално образование" V клас - над 25 %.

Габрово Не повече от 10%

Добрич Около 10-12 %.

Кърджали Около 10%.

Кюстендил Около 15%

Ловеч 5%

Монтана 15%

Пазарджик 15%
Перник 8-10%
Плевен 10%
Пловдив 10-12%
Раздрад Около 10%
Русе Между 10 и 15%
Силистра Около 15%
Сливен 25-30%
Смолян Под 5%
София Между 5 и 8%
София-област Между 10 и 15%
Стара Загора Между 15-20%
Търговище Около 8-10%
Хасково Между 10-12%
Шумен 17%
Ямбол 15%
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Ако систематизираме резултатите, посочени в горната таблица може да 
се каже, че по данни от проведеното изследване (Денков 2001), около 10 % от уче
ниците в България са от ромски произход, като натрупванията са преди всичко в 
началните образователни равнища, където тяхното участие се движи средно от 
5% до 30 % в зависимост от областта. В областите Сливен, Варна, Враца, Видин, 
Шумен се запазва най-висок дял на ромските ученици (между 30 и 17%). По- 
голямата част от тях пребивават в сегрегирани по етнически признак училища, 
повечето от които са в ромски гета или села, където няма деца от друг произход и 
всякакви десегрегационни програми са свързани с урбанизацията и обезлюдяване- 
то на населените места.

Фигура 1

Регионална карта на учениците от ромски произход 
в % от общия брой учащи23

23 Представените данни са от проведено изследване „Ромските училища в България-2001” от авторски колектив 
с ръководител Д. Денков.
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От гледна точка на посочените по-горе методически ограничения изборът 
ни за провеждане на количествено изследване по проекта се спря върху областите 
Монтана и Пазарджик. В следващите таблици е посочен делът на ромските деца в 
училищата на територията на изследваните области.

Таблица 4

Разпределение на ромските деца по училища в област Монтана24

24 Данните са от същото изследване.

Селище Име на училище Дял на ромските 
деца в училището

гр. Берковица, 
кв. Раковица

4ОУ"Г.С.Раковски" 90-100%

с. Боровци ОУ"Св.СВ.Кирил и Методий" 50-70 %

с. Гаврил Геново ОУ"Отец Паисий" 30-50 %

с. Георги Дамяново ОУ"Отец Паисий" 30-50 %

с. Замфирово ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" 30-50 %

гр. Лом НУ 50-90 %

гр. Лом СОУ 15%
с. Якимово ОУ 30-50 %

с. Медковец ОУ 30-50 %
гр. Бойчиновци изправително училище 30%
гр. Бойчиновци ОУ 10-30%

гр. Вършец НУ 30-50 %
гр. Вълчедръм ОУ 50-70 %

гр. Монтана ОУ 50-70 %
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Таблица 5

Разпределение на ромските деца по училища в област Пазарджик25

25 Данните са от същото изследване.

Селище Име на училище Дял на ромските деца 
в училището

гр. Панагюрище ОУ 95%
гр. Стрелча ОУ 55%

гр.Лесичово ОУ 75%
с. Априлици НУ 95%

с. Гелеменово ОУ"Отец Паисий" 54%
с. Черногорово НУ 40%

с. Сарая ОУ "Христо Ботев"
98%

с. Юнаците ОУ"Христо Ботев"
85%

с. Ивайло ОУ" Св. Св. Кирил и Методий"
30-40 %

с. Добровница ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
30-40 %

с. Мало Конаре ОУ "Кирил и Методий"
__  53 %

гр. Септември ОУ
85%

с. Звъничево ОУ "Васил Левски"
30-40 %

гр. Пазарджик НУ"Драгор"
90-100%

гр. Пазарджик НУ "Георги Сава Раковски"
90-100%

гр. Пазарджик ОУ "Кирил и Методий"
90-100%

с. Братан и ца ОУ "Христо Ботев"
77%

с. Мокрище ОУ"Св. Климент Охридски"
______ 30-40 %

с. Алеко Константиново ОУ"Св. Климент Охридски"
__  79 %

с. Ляхово НУ
46%

с. Огняново ОУ"Отец Паисий"
__  84 %

с. Хаджи ево ОУТеорги Бенковски"
30-40%

с. Говеда ре ОУ"Отец Паисий"
51 %

с. Пищигово ОУ
__________ 48%
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гр. Белово ОУ 90%

гр. Пещера ОУ 70-85 %

гр. Пещера СПУ 25%

гр. Велинград ОУ "Христо Ботев" 5%

гр.Велинград 4 ОУ "Георги Бенковски" 90-100%

В област Монтана най-голям е делът на ромски деца в училищата в гр. Бер
ковица (90-100%), гр. Лом (50-90%), гр. Монтана (50-70%) и гр. Вълчедръм (50- 
70%), а на територията на другата изследвана от нас област - Пазарджик, най-зна
чителни са натрупванията в училища в гр. Панагюрище (95%), с. Априлци (95%), 
с. Сарая (98%) и в гр. Пазарджик (90-100 %).
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3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРИЧИНИ 
ЗА ОТПАДАНЕТО НА РОМИ ОТ УЧИЛИЩЕ

Образователно-педагогическите причини за отпадане от училище представляват 
комплекс от характеристики, които затрудняват образователния и възпитателен 
процес на младите роми и те се конкретизират в:

• обучителни причини, свързани с усвояването на учебното съдържание и учеб
ния материал, с учителите като активни агенти на преподаване, с владеенето 
на български език, като средство за комуникация и научаване в училищата си
туация, с наличието и развитието на навици за учене;

• институционално-организационни причини, свързани с наличието на различ
ни важни условия и ресурси на образователната среда: учебни помагала и учеб
ници, библиотеки, специализирани кабинети, компютри, извънкласни форми, 
целодневно обучение, т.е. съвкупността от елементи, създаващи пълноценна 
училищна среда.
Ще ги разгледаме поотделно.

3.1. Проблеми в обучението на децата-роми
3.1.1. Учебното съдържание

В съдържателен план "обучителните” причини за отпадане на ромски деца от учи
лище се свързват със затрудненията на голяма част от тези ученици да усвояват 
преподаваните предмети и знания и се отнасят до характерните за образователния 
процес компоненти - учебници, изпитвания и оценяване, учители.

Много често децата и родителите роми заявяват: "уроците не са интерес
ни'’, "уроците са трудни”. Тези мнения се споделят и от част от учителите, според 
които децата трудно разбират материала и не могат да се справят. Затрудненията, 
произтичащи от учебното съдържание и натоварването на учениците са често из
тъквани слабости на българската образователна система. Оказва се, че усложне
ният материал и натрупването на излишна информация де мотивират учениците. 
Ромите от своя страна срещат сравнително много по-сериозни затруднения - по-го- 
лямата част от тях не знаят добре български, за тях е трудно да влязат в контекста 
на обучението, да се справят с материала. Именно по тази причина те изостават 
бързо от останалите.

В проведеното от нашия колектив през м.май 2007 г. непредставително из
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следване в регионите на Монтана и Пазарджик в училища с подчертано ромско 
присъствие26, учителите са категорични, че децата-роми имат много затруднения 
в училище.

26 Изборът за провеждане на полустандартизирани интервюта и дискусии на “предимно ромски” училища и 
респ. селища се извърши на базата на данните от регионалните училищни инспекторати, събрани по време на 
поредицата проучвания в рамките на националното изследване, под ръководството на Д. Денков към Фондация 
“Отворено общество”-София (2000-2005) (www.osi.hu/esp/rei/romaschools.bg.osf/bg).

Таблица 6

Ромските деца срещат ли затруднения по някои предмети?
(учители)

Респонденти %

Да 85 95.5

Не 2 2.2

Не знае/ Не отговорил 2 2.2

Всичко 89 700.0

Учителите в изследваните училища (представени са 16 селища в две об
ласти) споделяха, че се оформят три групи на най-често непосещаваните учебни 
часове'.

■ математически и природо-научни дисциплини;
■ хуманитарни предмети;
■ технически предмети.

Според учителите, които интервюирахме, ромите най-трудно се справят с 
математическите и природонаучните дисциплини (математика, физика, химия, 
биология). Това се дължи на абстрактните понятия и невъзможността те да бъдат 
обяснени на всекидневен език: “когото не разберат нещо, те просто се отказват 
и спират да учат'’(учителка, с. Хаджиево).

Хуманитарните предмети (български език, западни езици, история, геог
рафия) са другата група учебни съдържания, които също създават сериозни затруд
нения при усвояване и научаване от ромските деца; някои от уроците или темите 
им са интересни, други са трудни, т.е. “неинтересни”. Така в определени моменти 
хуманитарните предмети могат да бъдат предпочитани и децата с желание да слу
шат и да се интересуват от материала. "Но определено мога да кажа, че срещат 
трудности. Все пак в семействата се говори на цигански и те говорят български 
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само в училище, затова е толкова важно те да бъдат и след обед, т.е. целоднев
но, с учителите. На настоящия етап, според мен, това е голямо постижение 
да ги задържим за целия ден, защото всеизвестно е, че вкъщи ромите не учат. 
Най-лесни са им техническите предмети - музика, изобразително изкуство. По- 
трудни са им български език, и особено диктовките, математика, разказвател
ните предмети, където трябва да се запомнят факти. Понякога не им достигат 
думите.”( директор на училище, е.Сарая)

Най-желани и любими за ромите са предметите в групата на техническите 
и практически предмети (изобразително изкуство, музика, физкултура, трудово 
обучение). Всички учители и родители посочват, че музиката и физкултурата са 
предпочитани като часове и занимания за ромските деца.

“Те почти непрекъснато тананикат, пеят, танцуват в училище'' (учител
ка, с.Сарая.)
“Музиката им е в кръвта, това е най-желаният предмет" (експерт по 
образование, гр. Брусарци).

От тази гледна точка, пред вид задържането на ромските деца в училище, 
е много важно да се акцентира повече на предметите, които са им интересни и 
които са любими, т.е. да има повече СИП, извънкласни форми и активизиране на 
детското участие в училище.

Сериозен проблем в изоставането с учебния материал се състои и в недос
татъчното владеене на български език. Тук трябва да се отбележи, че голямо зна
чение има религията и вероизповеданието на съответната ромска субгрупа. При 
ромите, които са християни и говорят български в семействата си затрудненията в 
училище са по-малки, от тези при ромите-мюсюлмани. Усвояването на български 
език, както и цялостният процес по задържане в училище, е свързан и с процеса 
на ранна социализация, протичаща в предучилищната подготовка. Последната е 
важна, защото създава готовност за учене и усвояване на начални умения и нави
ци, които впоследствие имат своето място. Учителите са на мнение, че е важно 
децата да посещават предучилищни групи, защото “свикват с правилата и дис
циплината и научават български" (учителка, гр. Вълчедръм).

Голяма част от учителите споделят, че децата не полагат усилия и затова 
изостават от училище.
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Таблица 7

По време на учебните занятия ромските деца участват с интерес (учители)27

27 Резултатите са от непредставителното изследване на колектива през 2007 г. в Пазарджишко и Монтанско.

Респонденти %

Да 28 31.5

Не 61 68.5

Всичко 89 700.0

Таблица 8

По време на учебните занятия ромските деца са съсредоточени (учители)

Респонденти %

Да 17 19.1

Не 71 79.8

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Обучителните причини за отпадане от училище са свързани и с проблема 
за качеството на обучението, което е част от реформите в образованието и идеи
те за външно оценяване като ефективно средство за обективност и индикатор за 
работата на учителите. Попитани по въпроса за качеството на обучението, дори 
самите учители от тези училища споделят, че то е по-ниско в сравнение с остана
лите училища.
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Таблица 9

Мислите ли, че качеството на обучение в ромските училища 
е по-ниско в сравнение с останалите?

Респонденти %

Да, но причината не е 
в учителите 21 23.6

Да, защото ромските деца 
са по-малко мотивирани 27 30.3

Не мисля, че качеството на 
обучение е по-ниско 31 34.8

Не знае/ Не отговорил 10 11.2

Всичко 89 100.0

Тук обаче не трябва да се забравя, че често пъти в ромските училища кри
териите се занижават, като следствие от самата среда и нейните резултати, когато 
“цел на обучението е да се научи български или таблицата за умножение” (учи
телка, с. Хаджиево).

"Ние също искаме нашите ученици да бъдат старателни, да полагат уси
лия, родителите да присъстват на родителски срещи и да се интересуват от 
децата си, да ги мотивират и т.н., но при ромските родители е по-различно” (ди
ректор, с.Сарая.)

Родителите-роми споделят във фокус-групите28, че ромските училища не 
винаги осигуряват достатъчно качествено образование, затова по-добре е децата 
да не учат в кварталното училище.

28 Фокус-групови дискусии с родители-роми в кв. Факултета (София), Ихтиман, Пазарджик.

Друго основание за отсъствия и отпадане от училище, свързано с обучител- 
ните причини е, споделяното мнение (от родители в проведените фокус-групи), 
че учебното съдържание "няма връзка с практиката”. Родителите искат, онова 
което се учи в училище, да бъде прагматично ориентирано, т.е. след завършване 
децата да могат да си намерят работа или поне да имат някакви практически на
вици, които са важни в ежедневието. Липсата на подобна прагматичност превръ
ща обучението в излишно натрупана информация, от която няма особена полза. 
Родителите настояват "това, което се учи, да им помага в живота”(фокус-група, 
гр.Пазарджик). Според тях най-важният критерий за интереса към образованието 
е “неговата полезност”', родителите искат - децата им не просто да получават зна
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ния, а да има пряка приложимост на наученото.
“Детето трябва да излезе от училище с някаква професия; като си тър

сиш работа, те питат какво можеш да правииГ(мъж).
“В училище учат много неща, но те не са полезни за живота'\мъж).

Родителите са категорични, че професията е извънредно важна в образованието.

Таблица 10

Според Вас, трябва ли да се усвоява професия в училище? (родители)29

29 Резултатите се отнасят само до изследваната съвкупност.

Респонденти %

Да 89 95.7

Не 1 1.1

Не знае/не отговорил 3 3.2

Всичко 93 700.0

Това мнение се поддържа и от учителите:

Таблица 11

Акцентирането на получаването на професия от децата ще засили ли инте
ресът на ромските родители към образованието на техните деца?(учители)

Респонденти %

1 Да 80 89.9

2 Не 3 3.4

3 Не оказва влияние 5 5.6

Общо 88 98.9

Не знае/не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Следването на прагматична ориентация в българското училище, споделе
на от ромските родители, още веднъж идва в подкрепа на тезата за ранното про
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филиране на децата и насочването им към професионално училище, което би дало 
шанс и за по-дълго оставане в образователната система; тази практика на ранното 
профилиране и професионални училища се развива и прилага вече успешно в раз
лични европейски страни от десетилетия.

3.1.2. Учителите

В контекста на обучителните причини за отсъствия от училище съществе
но място имат и учителите. Преподавателят е в състояние да мотивира и насочва 
в голяма степен стремежите и желанията на младите хора, както и да стимулира 
тяхното ангажиране в училище. В рамките на изследването учителите, особено в 
селските училища, споделяха, че децата се привързват емоционално към тях.

"Ние тук научаваме и знаем всичко какво става в семейството: каква хра
на или дрехи, какви проблеми имат... всичко. Много споделят и разказват, привър
зват се и искат да им отговориш със същото” (директорка, с.Хаджиево)

Оказва се, че “любимият учител” е важна предпоставка за образователна 
активност; за децата е важно да чувстват подкрепа от своите учители, “да ги раз
бират”, “да имат чувство за хумор”; тази тенденция се посочва и от други изслед
вания (Нончев 2006). Любимият учител обикновено се свързва с различни характе
ристики на преподавателската активност: “време за общуване с децата”, “заинте
ресованост от техните проблеми”, “емоционална съпричастност”. Разбираемо е, 
че учениците в ромските училища се опитват да намерят любим учител, който да 
отговаря на тези изисквания предвид ситуацията на емоционален дефицит в соб
ствените им многочленни семейства, а и защото "те са много темпераментни, 
обичат да разказват и искат да ги слуг/шш”(учителка, гр. Вълчедръм).

Ето защо, случаите на текучество на преподавателите, които при първа 
възможност напускат и често пъти се чувстват недоволни от работата си, представ
ляват проблем за адаптацията на ромските деца, както и за намаляване на отпада
нето от училище.

Учителите споделяха по време на теренните изследвания, че ромските де
ца нямат навици за учене, че трудно се адаптират, "те нямат дисциплина в часове
те". "не идват навреме на училище”, "скитат по улиците”', това са все проблеми, 
с които учителите не могат сами да се справят, а е необходима родителска и общес
твена подкрепа.

Много важно според самите интервюирани учители е подобряването на 
тяхната специализирана подготовка и квалификация за работа в мултиетническа 
среда.
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Таблица 12

Повишаването квалификацията на учителите за работа в мултиетническа 
среда ще засили ли интереса на ромските деца към училището?(учители)

Респонденти %

Да 55 61.8

Не 20 22.5

Не оказва влияние 10 11.2

Не знае 3 3.4

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Самите учители споделят необходимостта самите те да получават допълни
телно етно-обучение, свързано със специфичните потребности на ромски деца, с 
някои етнокултурни характеристики, както и с начините за подход към семейства, 
родители и самите деца от ромски произход, за мобилизиране на семейните и ет
нически ресурси и мотивация за учене. Определено това е и сериозен управленски 
проблем, свързан със създаването и реализирането на конкретни политики за обра
зователна интеграция на ромите.

3.1.3. Трудностите в обучението

Сериозните реформи е необходимо да започнат с учебните програми и учебници, 
по които ромските деца учат. Колкото и да се правят опити да се отстоява принци
път за "равенство на възможностите” трябва да отчетем, че. веднъж, материалът 
е труден, защото изискванията са големи, а учебното съдържание - усложнено с 
абстрактни термини, с неразбираем език и навлизане в подробности, но, втори 
път, той става неясен и защото самият български език не се говори достатъчно сво
бодно от циганчетата/ромчетата. От тази ситуация може да се излезе, най-напред, 
като се включат в учебните планове на ромските училища допълнително часове 
“български език ” и неговото усвояване - говоримо, с четене на книги, обогатяване 
на речниковия запас, разказване и обсъждане на различни ситуации. Въвеждане
то на часове по речево общуване на български език би допринесло поне частично 

58



ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

за преодоляване на проблема с обучителните трудности. Изобщо преминаването 
на ромските деца през задължителен подготвителен клас (предучилищни зани
мания) е мярка, имаща отношение към научаването на български език и към при
общаване към изискванията на училищната среда. Предучилищната подготовка е 
във връзка с продължителността на престоя в училище: “Децата, получили подго
товка преди училище, по-често достигат по-горните класове и като цяло при тях 
се наблюдава тенденция за по-късно отпадане от училище”(Нончев 2006: 46).

Според мненията на учителите, многократно изразявани по време на ин
тервютата и фокус-груповите дискусии, децата трябва да научат български, защо- 
то в квартала се говори само на ромски/цигански, а това пречи да усвояват “неща
та в училище”. На няколко пъти бе споделяно мнение, че помощник-учителите са 
много важни в процеса на обучение, защото те са съпричастни на децата и подпо
магат учителите в контактите с ромчетата. Предучилищните групи за овладяване 
на български език се явяват важно средство за бъдещата адаптация и обучение в 
училище.

Друг съществен момент в преодоляване на обучителните трудности е 
въвеждането на системата за ранно профилиране, усвояване на професионални 
умения и практически занимания. Тази ориентация в обучението многократно бе 
споменавана от родителите във фокус-групите. Подобна тенденция би задържала 
ромите по-дълго в класните стаи и тя трябва да се разглежда като възможност за 
“диверсификация на шансовете за обучение”. Предложенията за промени в учеб
ното съдържание и учебните програми и планове биха представлявали един опит 
за оставане на ромските деца в училище и за осмисляне на тяхното пребиваване 
там, което е търсене на позитивни решения на проблема с образователното отпа
дане.

3.2. Институционално и организационни проблеми

Друга съдържателна характеристика на образователно-педагогическите причини 
за отпадане от училище е наличието на институционални условия и форми в учи
лището'. библиотеки, полуинтернатна форма на обучение и занималия; СИП, каби
нети, включително компютри и други ресурси на учебния процес; видът на пара
лелките, в които протича обучението. Те са важни, защото създават благоприятни 
условия за образователния процес и имат позитивно въздействие върху желанието 
на децата да посещават училище.
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3.2.1. Учебниците и учебните помагала, библиотеките, 
материалните условия

Осигуряването на учебници и помагала е важно за процеса на обучение. Почти 
всички интервюирани директори споделят, че в рамките на училищата съществу
ва мрежа за обмен на учебници, които се съхраняват в самото училище. Така учеб
ниците и учебните помагала от 5 до 8 клас на практика се осигуряват от учили
щето. В първи клас учебниците са безплатни, а от 2005 г. влиза в сила мярката 
за безплатни учебници на децата от 2 до 4 клас. От тази гледна точка може да се 
отбележи, че "фондът от учебници” трябва да се въведе във всички училища, за 
да могат ромските деца да имат достъп до тези пособия. Важно е също да се тър
сят различни пътища за привличане на средства за закупуване на помагала - от 
спонсори, чрез проекти, чрез училищното настоятелство; но на практика такива 
отсъстват в училищата, в които бе проведено изследването. Липсата на средства 
за книги е направила трудно поддържането на библиотечен фонд. Според учители 
и директори, книгите не са интересни много за ромските деца, последните проя
вяват интерес към компютри, каквито вече има във всяко училище по линия на 
МОН. Създаването на компютърни кабинети е важно условие за развитие на дет
ския потенциал.

Много често родителите роми заявяват в проведените фокус-групи3", че 
условията в ромските училища са лоши и това не създава добри предпоставки за 
обучение на децата. “4з съм ходил в училището, когато вали и знам, че таванът 
тече, има счупени прозорци и е студено"(мъж).

В допълнение е и мнението на учителите в проведеното непредставително 
изследване през 2007 г, че материалните условия са важни за обучението на ром
ски деца.

30 В рамките на изследването са проведени фокус групи с родители роми през 2006 г.: в кв. Факултета (София), 
Ихтиман, Пазарджик.
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Таблица 13

Предоставянето на по-добри материални условия в обучението 
ще засили ли интереса на ромските деца към училището? (учители)

Респонденти %

1 Да 71 79.8

2 Не 10 11.2

3 Не оказва влияние 6 6.7

4 Не знае 1 1.1

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Макар че много от изследванията за ромското образование (Денков 2001, 
2005) потвърждават подобна констатация, има случаи при които условията в бъл
гарските и в ромските училища са идентични. Проблемите са общи. В настоящия 
момент проектното начало, както пред МОН, така и пред НПО, включително под
крепата от външни донори позволяват намиране и инвестиране на средства в учи
лищната институция. Главното е, училищното ръководство да прояви достатъчна 
активност.

Важна съставка на материалните условия представляват осигуреността 
на храна и облекло. Доставянето на закуски, като част от мерките за осигурява
не на равни образователни възможности, се подсигурява от МТСП и се прилага 
във всички училища, където се обучават ромски деца. Свързаните с този процес 
страни - учители, възпитатели, родители, социални работници, деца, отчитат, че 
има позитивни ефекти от осигуряването на закуски като средство за задържане в 
училище31; в същото време тази мярка се прилага само за децата до четвърти клас 
и всички наблюдатели и оценители заключават, че добре е възрастовата група да 
бъде разширена - поне до 16 години, т.е. - задължителната училищна възраст. От 
тази гледна точка може да се говори, че има само частично решаване на проблема; 
то е още твърде недостатъчно. В тази посока е важно откриването и на училищни 
столове, на подсигуряването на облекло на учениците от социално слаби семей
ства. Съществуващата мярка във вид на еднократна помощ при първокласниците 

31 Вж. изследването, финансирано от Фондация “Отворено Общество” “Чаша топло мляко”, с ръководител Ва
сил Киров, 2006.
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за закупуване на облекло има положителен ефект, но е само началото, предвид пот
ребностите и на останалите ромски деца в следващи учебни степени от облекло.

3.2.2. Предучилищна, целодневна, интернатна, пансионатна 
и свободно-избираема подготовка, маломерни и слети паралелки

Всички учители, както в проведените от нас изследвания в рамките на проекта, 
така и в други изследвания (вж. напр. Нончев 2006) са единодушни, че децата, 
които са посещавали групи за предучилищна подготовка се чувстват значително 
по-уверени, отколкото останалите ромски ученици.32 Най-напред тази увереност 
се изразява в научаването на български език, който е предпоставка за успешен про
цес на обучение в училище. В предучилищните групи се акцентира на говоримото 
владеене на български език и на някои начални познания по математика. Същес
твуват два варианта, в които протича предучилищната подготовка:

32 Бел. ред.\ За същото, извънредно голямото значение на предучилищната подготовка за засилване интереса на 
ромчетата към училище, с владеенето на български език и на основни навици, свидетелстват данни от различни 
краища на страната, независимо дали става дума за роми от гетата на големите градове или където ромите не са 
концентрирани на едно място (такива са сведения и на студенти, които проучваха проблеми с ромите в различни 
населени места - Петя Тодорова за ромите в гр. Роман, Тодор Иванов - за ромите в Пирдоп, Полина Лакова - за 
„Факултета”, гетото в покрайнините на София, Татяна Манчева - за ромите в Сапарева баня, Весела Пенкова - за 
ромите в Монтана и др.). Липсата на предварителна, предучилищна подготовка е основна причина и за големия 
дял на неграмотните или с незавършено начално образование роми в зряла и по-висока възраст - например в Пет
рич: от около 4000 роми - 1279 са неграмотни, а други 2593 са с незавършено начално образование; близо 20% 
от ромите между 14 и 25 г. в Ихтиман не знаят да четат и да пишат, по данни от Снежана Станчева, Жанет Янева 
и Мариам Зарура (всички - студенти в „Публична администрация” на Софийския университет, 2008 г.)

• към детски градини, като последна група;
• към училищата, като подготвителен клас.

В проведените интервюта от нас учителите определено споделят, че под
готвителният клас е по-удачна форма на предучилищна подготовка, защото за
ниманията протичат в училищна среда и децата свикват с обкръжението; те се 
приучават на някои навици и постепенното навлизане в обучителния процес е 
по-плавно и резултатно.

В тази връзка, целодневното обучение е важно условие и предпоставка за 
задържане на ромските деца в образованието. Оказва се, че целодневната форма 
на обучение, при която учениците прекарват по-голямата част от деня в “общо 
пространство’’, заедно със своите възпитатели и преподаватели, когато са откъс
нати от влиянието на квартала или гетото, на ограничаващите ги в следучилищни 
занимания роднини и на родители, е по-удачен начин за натрупване на знания и 
формиране на ценности, за обучение. В голямата си част учителите подкрепят та
зи форма.
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Таблица 14

Целодневната организация на учебния процес ще засили ли интереса 
на ромските деца към училището? (учители)33

33 Резултатите са от непредставителното изследване през 2007 г. в Пазарджишко и Монтанско.

Респонденти %

Да 56 62.9

Не 25 28.1

Не оказва влияние 8 9.0

Всичко 89 100.0

Пребиваването "вкъщи” по-скоро зарежда младите роми с друг, неучебен 
заряд и нагласи за учене. Там винаги "изниква” и някаква работа - било да придру
жават родителите си някъде, било празник, било грижи за някого или нещо. Голям 
проблем е, че в училищата, които са малки, главно селските, напр. в Хаджиево, ня
ма щат за “възпитател” и така на практика "занималия' или целодневно обучение 
не се осъществява. В училищата, в които има щат за “възпитател”, директорите 
споделяха в хода на изследването, че се стремят да задържат ромските деца и след 
часовете в занималия, но тъй като тя не е задължителна, не винаги децата се от
зовават. В тази посока трябва да се помисли за прилагането на мерки, които биха 
били ефективни от гледна точка на устойчивостта на интереса на младите роми 
към целодневното обучение в училищата.

Пансионатната форма на обучение се приема също като вариант за за
държане на децата в училище. Всъщност целодневното обучение при една такава 
форма е гарантирано, защото ромските деца остават за цялата седмица със свои
те възпитатели и учители. Те са под контрол и ученето и възпитателната работа 
са по-ефективни. Като цяло, в годините на социализма интернатите са били раз
пространена форма на образователна политика и задържане на ромските деца в 
училище. Днес поради липса на средства те са закрити и единственият вариант 
за интернатно обучение остават “специализираните помощни училища”, които 
обаче са предназначени за деца с физически и ментални увреждания. Някои учи
тели и директори споделяха идеята, че е добре ромските деца да се обучават в 
интернатна форма. Същевременно, според отделни родители-роми - това не е 
желателно, особено за момичетата; те изразиха опасения от проблеми с морала, с 
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възможността за "крадене'’ на млади момичета, което е в разрез на ромски обичаи 
и традиции за опазване на моминството и т.н. В разговорите-дискусии с родители
те бе отстоявано мнението, че децата, вкл. момчетата, са нужни за семейството, 
да помагат в домакинството и в прехраната. Т.е. съпротивата на родителите срещу 
интернатните форми е, че така те губят важна "работна ръка”, помощници за вкъ
щи и др.под. По този начин съществува известна поляризация на мненията, но 
въпреки това немалко ромски родители имат готовност да изпращат децата си в 
интернат. Предпочитанията им дори към "специализираните, помощни училища” 
доказва това. Така, интернатната форма на обучение е начин за канализиране 
на образователната активност на ромите и трайното преодоляване на проблема с 
"отпадането".

Свободно-избираемата подготовка също се посочва от учители и директо
ри като важна мярка за срещу отпадането от училище.

Таблица 15

Въвеждането на повече извънкласни форми ще засили ли интереса 
на ромските деца към училището? (учители)34

34 Резултатите са от същото изследване.

Респонденти %

1 Да 66 74.2

2 Не 9 10.1

3 Не оказва влияние 10 11.2

4 Не знае 3 3.4

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Тук обаче отново съществува проблем, свързан с щата и нормативите часо
ве на учителите. За да има СИП, съответното училище кандидатства пред Регио
налния инспекторат по образованието - РИО, който одобрява или не, в зависимост 
от броя на децата, които са се записали. В едно селско училище, каквито често 
пъти са ромските - с малък брой деца е трудно да се направи щат, защото няма 
достатъчен брой деца. Така се сблъскват двете тенденции: “хуманизма” срещу 
“прагматизма и икономическата целесъобразност”. По тази причина в някои сел-
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ски ромски училища няма СИП, тъй като икономически нецелесъобразно е негово
то финансиране поради липса на достатъчен брой деца.

Маломерните и слети паралелки са друг сериозен проблем, свързан с обу
чението в селските ромски училища. Тъй като децата са малко, се правят т.нар. 
“слети” паралелки, т.е. събират се деца от различни степени, което затруднява про
цеса на обучение, на разбиране, на усвояване на учебния материал. На практика 
в повечето селски ромски училища има такива слети паралелки, които наброяват 
около 12-13-14 деца. Така, много от проблемите, свързани с организационния кон
текст на обучението - СИП, слети паралелки, целодневно обучение и възпитатели 
- са функция на броя на децата в училище и в съответната образователна степен. 
Демографската криза довежда до криза и в училищата. Оптимизацията на училищ
ната мрежа, която се очертава в предстоящите образователни реформи най-веро
ятно ще доведе до закриване на някои селски ромски училища, поради липса или 
недостатъчно ученици в тях.

Проектите за “десегрегация на ромското училище ” навлязоха в образова
телната практика преди няколко години. Тяхната идея е - да се изведат ромските 
деца от кварталните училища и да бъдат поставени в среда от български връстни
ци. Важна част в реализацията на проектите заема подпомагането на въвеждането 
и успеха на новата институция на "помощник-учителите'', които са обикновено 
младежи от ромски произход. Преминали обучение, те се грижат за децата, следят 
включването им в часове, спомагат за адаптацията им в българска среда, помагат 
за решаването на проблеми, служат като посредници при общуване между учите
ли и родители, деца и учители, деца-деца. Замисълът на проектите следва идеята 
“излизане от ромска среда” и интеграция в българска среда. Определено, идеята 
е позитивна, има и много успехи, но в нейната реализация има и не малко проб
леми, които се отчитат както от учителите, така и от родителите, много от които 
бяха споделени и по време на нашите теренни срещи. Проблемите засягат най-ве
че трудната адаптация на ромските деца, неприемането им от българските им 
съученици и техните родители и т.н.

Специално привлякохме вниманието на родителите към въпроса за "ин
тегрираните училища”(със смесени паралелки и с деца-роми), обект на множес
тво проекти на неправителствени организации. В проведените от нас фокус-групи 
родителските ромски мнения подкрепяха идеята за обучение в паралелки с българ
чета, където освен езика се научават и повече неща, както и се създава по-стабил- 
на мотивация за учене. В същото време обаче, имаше и мнения за това, че децата 
са дискриминирани, когато попаднат в българска среда, че те се справят по-трудно 
и не искат да ходят на училище, защото и учителите се държат "лото с тях". Те
зи прояви на етническо затваряне и изолация са факт в тези български училища, 
отчитани от различни изследвания. Необходимо е да се подчертае обаче, че това 
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трябва да става постепенно, с цената на много търпение и усилия, да има прием
ственост и последователност в полаганите усилия.

Така, от една страна, училището и управленските структури на образовани
ето имат сериозна отговорност в нормативен и организационен план за осъществя
ване на процеса на обучение и възпитание, доколкото качеството на учебниците, 
съдържанието на учебния материал, квалификацията на учителите, организаци
онния ред и институционални порядки са от преките компетенции и приорите
ти на образователното ведомство и институции. От друга страна, отпадането от 
училище на ромските деца се пренася като дебат пред и в цялото общество - за 
качеството на живота, за отговорността на държавата и морала на родителите, за 
ценностите на различните социални групи и общности.

В тази посока много е важно развиването на различни форми, в които да 
се включват лицата навършили задължителна училищна възраст, каквито са 'Учи
лищата втори шанс”. Хората и след училищна възраст, каквито са напр. младите 
ромски майки, трябва да имат шанса да повишат образованието си. Както и млади
те роми, разбрали необходимостта от знания, от диплома за да имат добра работа. 
Необходима е система от държавни стимули, улесняващи стремежа към образова
ност. Важно е също така, да се създават условия за индивидуална работа и “навак
сващи програми”, които да позволят децата да успяват , водени от собствения си 
темп на запомняне, разбиране и научаване. Необходимо е да се установи по-тясна 
връзка между учители и родители. Всички учители и директори твърдяха в про
ведените интервюта, че обхождат семействата всеки път при отсъствие на децата 
от училище. Те се познават лично с родителите и това се налага поради факта, че 
намаляването на децата в училище и тяхното отпадане означава и съкращаване на 
учителски бройки. Така се забелязва как учителските усилия се обвързват пряко с 
присъствието на децата в часовете. Ето защо, отпадането от училище е силно зави
симо от общия социален контекст и ценности, от държавната политика в рамките 
на образованието и произтичащите от нея следствия за училищната организация. 
Всеки един от тези фактори въздейства върху равнището на риск от отпадане от об
разователната система, включвайки по специфичен начин и качеството на живот 
на родителското семейство, характера на интеграцията и социалните шансове на 
младите поколения в ромската среда.
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4. ЕТНИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА ОТПАДАНЕТО

4.1. Етнокултурни фактори

Могат да се изтъкнат няколко групи съображения, основаващи се на проведените 
от колектива наблюдения и резултати от изследвания. Икономическите условия 
са важен фактор, споделян от различни лица, за ниското образователно равнище 
и за отпадането от училище на децата-роми, но тези условия винаги действат в 
комплекс с останалите - особено семейно родови, етнически предпоставки - нис
кото образование на голямата част от родителите-роми, липсата на образователни 
и доминирането на друг тип ценности и традиции, доста разпространеното сред 
ромската общност отношение към децата, като към източник на прехрана. Така, 
момчетата още от 9-10 годишни придружават майката или бащата и обикалят като 
клошари; събраните дрехи, предмети, дори мебели се пренасят в махалата и се 
препродават на ниска цена сред съседите; или пък ежедневно се “копае желязо” 
(кабели, части от метални машини и съоръжения) и се предава за вторични суро
вини. Това са начини за голяма част от тези хора да се снабдяват с необходимото. 
Освен това, тъй като в семейството винаги има по-малки деца или възрастни, те 
трябва да се наглеждат и момичетата остават вкъщи, заети с подобни грижи. На 
училище се ходи в началото на месеца, когато учителите трябва да дадат бележка, 
срещу която се получават детски надбавки и в общи линии това е ежедневието и 
„обучителният” модел. И когато ромите-родители казват, че не виждат реална пол
за от образованието, то е и защото те самите не познават друг стереотип. Това е 
традицията, те постъпват така и затова и техните деца го правят31 и т.н.

В същото време, показателно е, че представителите на ромската инте
лигенция, колкото и незначителна да е тя в сравнителен план, имат съвършено 
различно отношение към образованието. Техните деца посещават български учи
лища, имат амбиции и за виеше училище. Но най-важната отлика на ромската 
интелигенция е средата, в която нейните представители се развиват. Такива роми 
споделяха: "Когато децата ни излязат от квартала, от гетото, са по-добре. 
Там средата ги дърпа надолу".

Оказва се, че ромската култура и ценности не са еднакви, не само спря
мо тези на българите и на българските турци, но и помежду им. Ценностите на 
ромите от кв. Факултета се различават от тези в Монтана или в Пазарджик. Има

35 Става дума за широко разпространения модел на ..заучената безпомощност”’, бедни сме, гладни сме, никой не 
ни иска на работа, неуки сме, децата няма какво да облекат и т.н. Моделът води до пасивност на пазара на труда, 
до отпадане от образователната система и увеличаване на формите на девиантно поведение, което от своя страна 
усилва антиромските нагласи и увеличава социалните дистанции (по текста на Алексей Пампоров: в Ромите в 
България. Информационен справочник. 2008:55) 
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специфики в нагласите и поведението, според принадлежността на ромите към 
една или друга ромска субгрупа (калдераши, цоцомани, хорахане рома, лудари, 
катунари и т.н.), както установяват многократно изследователи. В по-малките насе
лени места момичетата не се допуска да излизат на големи разстояния от къщата, 
стоят вкъщи, помагат; страхът от кражби на млади момичета за булки е реален. Но 
и тук сме свидетели на промени. В кв. “Факултета”(София) ранните сватби вече 
намаляват; и когато момичетата прекъсват училище, то не е за да си стоят в къщи; 
те ходят все повече на дискотеки, „на кафе” и пр., т.е. манталитетът и в ромския 
квартал се променя. Има и момичета, и момчета, които завършват средно образо
вание - и това са действителни случаи на млади хора, които искат да продължат да 
учат (помощник-учителите, включени по “проектите за десегрегация” са най-вече 
млади ромски момичета, завършили средно образование, с желание да работят и 
да развиват своя кариера). Т.е. оказва се, че именно подобряването на условията 
на живот, повишаването на стандарта, промяната на цялостния социален дизайн, 
появата на нови елементи в живота, включително в битов план, е трайният начин 
и път за прекъсване на цикъла на сегрегация, незаинтересованост, неграмотност, 
отпадане.

Не бихме разбрали цялата сложност и устойчивост на пораждането и въз
произвеждането на проблема с “отпадащите роми”, с масовото отпадане на роми 
от училище у нас, ако не се опитаме да навлезем в етнокултурната специфика на 
ромите, в особеностите на цялостния материален и духовен бит на това сравни
телно по-изостанало в своето обществено-икономическо, политическо и културно 
развитие етническо малцинство.

Един от основните аргументи за сериозните резерви на ромите срещу офи
циалното образование е предпоставянето на ромската култура и социализация 
като специфични и неподвластни на училищните институционални форми. Ако 
приемем, че етническата идентичност се изразява със следните ключови думи: 
хомогенност, свързаност, единство, то естествено е да поставим въпроса - докол
ко те са валидни и се отнасят към ромите като общност? Какви са измеренията на 
ромската етническа идентичност, които подхранват резервите към образование
то?

Етническата си идентичност ромите асоциират в по-голяма степен със 
своя род или подгрупа36, но не и с всички роми в България37; оттук и характерната 
36 Която може да придобие различни пространствени измерения - квартал, разширено семейство, няколко фами
лии, няколко улици и т.н., но не и общността на всички роми/цигани.
37 Според автори, само 10% от циганите познават етническата си история и култура; 47% от циганите не позна
ват нито една от тях (Неделчева 2004:212). Отсъствието на общогрупова консолидация, обаче се компенсира от 
високата степен на свързаност в отделните подгрупи, формирани на базата на типичните ромски занаяти, уп
ражнявани и предавани в поколенията и осигуряващи родова памет: калайджии, бургуджии, джамбази, касапи, 
железари, копанари, бакърджии, бояджии, кожари; това определя и вътрегруповият им общ начин на живот, бит 
и традиции. В България са идентифицирани около 60 различни цигански групи (Crowe 1996: 19), като важен вът
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“свързаност с махалата, онова място, където са събрани всички близки и родни
ни’’,‘‘онази част..., която е близка и позната, която е част от битието”(Неделчева 
2004: 209-210). Честите случаи на конфликти, убийства, преследвания, кръвни от
мъщения и войни между отделните кланове на циганския етнос са потвърждение 
за голямата свързаност и консолидация в подгрупите, отстоявана и защитавана 
от членовете. Вследствие, етническата принадлежност, като един от важните бе
лези на идентичността, пречупва всички основни характеристики и индикатори 
на етническия комплекс през статуса на мпкрообщността. Високата степен на сег- 
ментираност обаче е непонятна за външния на ромите участник в социалните отно
шения. “Отвън” циганите се приемат като компактна и единна общност и затова, 
пропорционално на приписваната им консолидация, се развива и едно негативно 
отношение, и висока степен на отхвърляне от останалите общности.

И така, голямото разнообразие от подгрупи в ромския етнос у нас, поро
дено от езикови, религиозни детермпнации или потекло, занятие или традиции38 
разпадат “колективната памет на множество езикови, професионални и територи
ални фрагменти, а с това и на множество колективни идентичности” (Пампоров 
2004: 94; Пампоров 2006; Пампоров 2008, в: Ромите в България...: 11-19). В съ
щото време, маркерите на етническата идентичност не трябва да се разглеждат 
абстрактно, а в контекста на историческата действителност и време.

решно консолидиращ ги културен фактор е езиковият жаргон, който затваря групата в такава степен, че понякога 
изключва езиковото разбиране от други цигански субгрупи.
38 Класификациите на ромската общност най-често се правят на основата на няколко признака: по езикова при
надлежност (българска, турска, влашка), по професионална специфика (видове занаяти, включително по оста 
нови-традиционни), по изповядвана религия (християнство - православни, католици, евангелистки протестан
ти, мюсюлманство), по степен на уседналост като начин на живот (Марушиакова 1992; Томова 1995; Генов, 
Таиров, Маринов 1968). Така се оформят трите основни групи: „(й)ерлии” (уседнали), влашки (бивши чергари) 
и влахички (румънски). Ерлиите се разпределят в три подразделения: турски - циганоезични, турски - турское- 
зични (и двете групи са мюсюлмански) и български (християни, циганоезични). На следващото ниво са разгра
ниченията по професионален признак, а на последното ниво - по родове (Марушиакова 19916).

“По данни на директорите на училища и по експертни оценки от местните 
органи на властта между 40 и 70 на сто от децата и младежите в циганските райо
ни не посещават училище” (Захариева 1997:295-309). Често изостаналите, бедни, 
доведени до крайна мизерия етнически общности, отхвърлят ценността на образо
ванието и налагат масово схващането, че училището е нещо “без което може”, че 
по-скоро то е “губене на време” и т.н. Подобни оценки са особено характерни за 
ромската етническа общност, при това за някои особено изостанали части, които 
в същото време водят и твърде примитивен живот. Бедността и икономическият 
недоимък се усложняват от невежеството и съпротивата на официалната култура; 
ромските деца, които не посещават училище в голяма част се посвещават на про
сене, кражби, проституиране. Тук ставаме свидетели на един отчетливо повтарящ 
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се модел: бедност - липса на навици и ценности, изключващи важността на обра
зователната социализация - нежелание за учене и отсъствие на перспектива. Този 
затворен кръг се възпроизвежда при всяко следващо поколение и неговото преодо
ляване е безспорно дълъг и продължителен във времето процес. Сред родителите 
роми се изгражда обърнатата представа, че пращането на децата на училище "е не 
осъзната необходимост за бъдещето на самите деца, а някаква услуга, реверанс, 
който родителите правят към обществото, към държавата и в замяна очакват да им 
се "отблагодарят” със съответна материална помощ”(Антова 1998:10).

Традиционно циганите са били на дъното на социалната йерархия, масово 
са обитавали най-бедните райони, работили са най-нископрестижните занятия, 
държавата устойчиво се е отнасяла с висока степен на недоверие; а те от своя 
страна са отвръщали с живот и работа "на ръба”, със заплаха за социалния ред и 
аномия. В резултат на този цикличен процес те остават чужденци в българското 
общество. Затова е и високата степен на мнителност и предубеденост, която имат 
към предприеманите от държавата действия. Очевидно е, че те не са в състояние 
да се впишат в обществото и "близо 2/3 от ромите у нас живеят в затворен, соци
ално изолиран кръг, най-често ограничен в собствения им етнос. Те придават тази 
затвореност и на децата си” (Димова 2004: 232). Животът на индивида е стереоти- 
ппзиран и е функция на предписаните очаквания към него. В този затворен свят 
властва общността, а индивидът става възможен чрез пребиваването си в групата. 
Изборът на брачен партньор и "пазарът” на булки39, "мешерето”-циганският съд 
(вж. Пампоров 2004), предаването на занаятите към всяко следващо поколение, 
религиозният и обичаен живот са специфични форми на една самоочевидна цик
личност, в която се подчертава липсата на лична гледна точка, доминира традици
ята на малката общност. Контролът над действията на индивида, упражняван от 
общността, е свидетелство за тъждеството на реалните "мое” и "наше”. Различни 
изследвания (Тилкиджиев 2003; Томова 1992; Георгиев 1994; Неделчева2004; Ми
нев 2002), имащи за обект ромите и отношението към тях, визират големи дистан
ции между тях и останалите общности в българското общество. Предприеманите 
държавни мерки, предприеманите опити за равно участие, не намаляват социално
то противопоставяне и отчужденост. Дълбинните етнически наслоения и стереоти
пи се възпроизвеждат непокътнати.

39 Ранното напускане на училище от ромите-момичета е причина за факта, че неграмотните ромски жени са два 
пъти повече спрямо неграмотните мъже-роми (по данни на Ромите в България. Информационен справочник. 
2008: 28).

По-възрастните роми смятат, че по-рано (при социализма) са живели по- 
добре, а идеята за бъдещето те схващат като развиваща се изключително в поня
тията на това какво ще получат. “Лко ни дадат пари, ще живеем и по-добре". 
Така се възпроизвежда етатисткият синдром, формиран от годините на социализ
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ма и свързан с големите очаквания към държавните и обществените институции 
- “ние сме бедни, за нас трябва да се грижат, това е задължение на държавата ”. 
Институциите се възприемат като длъжници към самата циганска общност, която 
предимно трябва да получава - например, за да ходят децата на училище, в семей
ството трябва да се получават помощи, храна, дрехи, т.е. децата се образоват в 
държавните институции не заради тях самите, заради това, че ще се ограмотят и 
натрупат основни и базисни знания; родителите сякаш "правят услуга на държава
та” и затова трябва да получат полагащото им се в този процес на размяна: децата 
на училище - срещу помощи.411 Подобен профил имат почти всички отношения с 
официалните институции.

Семейството е друга причина за образователно отпадане, по същата линия 
на въздействие. То създава определена среда, като съвкупност от условия за раз
биране и грижи; специфичен социален капитал, който се наследява в структурата 
на взаимодействията между актьорите (Coleman 1988). Социалният капитал в се
мейството са отношенията между децата и родителите. Ако човешкият капитал 
(визиращ образованието, умения и знания на индивидите), притежаван от родите
лите не е допълнен от социален капитал, въплътен в отношенията родители-деца, 
пълноценната семейна социализация е нарушена. Затова физическото отсъствие 
на възрастните може да бъде описано като структурна недостатъчност в семейния 
капитал; тя може да се прояви дори и в случаите, когато възрастните физически 
присъстват, но няма изразени отношения между родители и деца (Coleman 1988). 
Семейството и възпитателният стил на родителите имат решително въздей
ствие върху изградените взаимоотношения в рамките на семейството и самооцен- 
ката на индивида, която зависи от автономията, дадена на детето и степента на 
поддръжка, която то получава от своите родители. Реципрочно, колкото този стил 
се отличава с контрол, ограничение, слаба комуникация, окуражаване към приспо
собяване, толкова самооценката ще бъде по-ниска (Gecas 1982; Peterson 1983).

В настоящия момент много от семействата у нас са ангажирани главно със 
своето оцеляване и те пренасочват основната част от грижите по възпитанието на 
децата в друга посока. Това се отнася и за значителна част от ромските семейства. 
Отношенията между съпрузите, стресовите фактори в дома създават допълнител
но емоционално напрежение и тревожност у децата, стават предпоставка за липса 
на интерес към училище, за създаване на неблагоприятни условия за образование. 
Често родителите на "отпадащите” имат сериозни разочарования в тяхната соб
ствена кариера, неприятности, като разводи, безработица и др.под. Проявява се 
тенденция към увеличаване на отпадащите ученици от семейства на разведени 
родители, при домашно насилие и т.н. (Kowalski 1982).

40 Според изследване през 2003 г. за възрастовата група 15-19 г. делът на отпадналите ученици е съответно: бъл
гари 3.9%, турци - 21%, роми - 42.8%. (Цит. по: Ромите в България ... 2008: 28)
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Семейството се свързва и с изграждането на културен капитал, включващ 
различни страни на лингвистичните и културни компетенции, които индивидите 
наследяват от средата си; така се изграждат определени нагласи, хабитуси, благоп
риятстващи интернализирането на ценности и предразположения към образовани
ето. Културата е една селективна традиция и в повечето общества формалното обу
чение е нееднакво разпределен ресурс, затова ключовият път, по който родителите 
пренасят на своите деца социално-икономически ценности, политическо поведе
ние и стил на живот също са различни (Маге 1981). Възпитанието е поначало неиз- 
равняващо, а диференциращо и едно дете от по-богато семейство има повече шан
сове за развитие и мобилност, отколкото по-бедните си връстници (Sherman 1996: 
12). В семейството се възприемат онези групи от оценки и значения, диспозиции 
към света, форми и стил на мислене, които дефинират централните ориентации и 
статуси. Така се легитимират начини на свързване със света, на знания и говорене 
(Bernstein 1958; Bernstein, Henderson 1969). Тази постановка е напълно валидна и 
за ромските семейства. Така културният капитал, свързан със създаването на тра
диции и жизнен стил, на лингвистична зрялост и предразположения, допълнени 
от измеренията на семейния капитал като възпитателен стил и отношения стават 
важни предпоставки за формиране на позитивно отношение към образованието 
и училищния свят. Затова деца с нарушена семейна социализация: с домашно на
силие, липса на позитивен възпитателен стил и взаимоотношения, както и изобщо 
със занижен културен капитал, проявяват по-малка склонност към оставане в учи
лище и не придават голяма ценност на образованието.

В най-голяма степен етнокултурните причини за отпадане от училище се 
свързват със специфичната ромска култура. Тя представлява система от ценнос
ти, в която на устната традиция се придава най-голямо значение при формирането 
на индивидите. И това е характерно не само за българските роми. "Широко раз
пространената перспектива у ромите, че институционализираното образование е 
губене на време и енергия" (Вагапу 2001:54) се превръща в знакова характеристи
ка на отношението им към държавното училище. Така етнокултурните причини 
за отпадане са свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните етни
чески групи. В този план образованието, професията, ежедневието, от което ходе
нето на училище е неразделна част, също са включени в сферата на общностната 
ценностна регулация. Доколкото при ромите са съхранени традиционния начин 
на живот и ценности, модерна институция като училището се възприема като 
не особено подкрепяща модела на социализация на младите членове. Най-често 
семейният модел на формиране е доминиран от скрепяващият обединителен еле
мент за съответната субгрупа - някакъв конкретен занаят или умения, който, по 
нормите на традицията, децата трябва да усвоят, а семейното възпитание предпо
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лага предаването на необходимите умения в поколенията, както и адаптацията 
към родовия кръг и околния свят.

Училището обаче “откъсва"’ детето от семейната самодейност всеки ден 
за значителен период от време и последователно, лишавайки семейството от дет
ското участие и принос. Ето защо, училището се е считало и отчасти продъл
жава да се възприема и сега като институция, която пречи, дестабилизира и 
затруднява семейната социализация и отношения. От страна на ромите се усеща 
“тиха съпротива на общността им, гледаща на училището като чужда и враждебна 
институция, целяща да унищожи традициите им, насочена към културна асимила- 
ция”(Томова 1995: 57).

Затова учителите твърдят, че въвеждането на нови предмети, свързани с 
културата на ромските деца, може би ще засили техният интерес към училището.

Таблица 16

Въвеждането на предмети, интересни за ромските деца, 
ще засили ли интереса на ромските деца към училището? (учители)41

41 Резултатите са от непредставителното изследване, проведено от колектива през 2007 г. в Пазарджишко и Мон- 
танско. Резултатите се отнасят само до изследваната съвкупност.

Респонденти %

Да 51 57.3

Не 24 27.0

Не оказва влияние 10 11.2

Не знае 3 3.4

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 100.0

В добавка на обстоятелството, че училището се възприема като “заплаш
ваща и ограничаваща институция”, трябва да се признае и неговата неадаптив- 
ност към нуждите на ромското/циганското дете. Така например. 85% от ромите на
учават ромски език в общността, 49.7% научават ромската история в общността; 
моралните ценности се научават от 63.8% също в общността; традиционните ром
ски занаяти се научават от 59.1% в общността; 68.3% получават готварски умения 
в общността; на уважение към по-възрастните 79.4% от ромите се научават в об
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щността; ромските традиции и уменията за практическо прилагане на наученото 
също се научават предимно в общността - 76% и 51.5% респективно. Познаване
то на билките, умението за шев, кройки, бродерии, са също неща, които повечето 
от ромите научават в общността, а не в училище (Извън капана...: 107-108). Затова 
образованието не се цени особено от ромите. При ромската етническа общност 
изследователите регистрират един и същ отчетливо повтарящ се модел: бедност 
- липса на навици и ценности, изключващи ги от училищната социализация - не
желание за учене, липса на перспектива. Този затворен кръг се възпроизвежда при 
всяко поколение и неговото прекъсване е труден и продължителен процес.

Освен това, “за циганите училищният успех няма тази привличаща адап
тираща сила, характерна за модерния свят"’ (Liegeois 1998:177), защото бивайки 
едно “чуждо” понятие, училищният успех не прави статуса на детето в очите на 
неговите връстници от общността по-висок. Кумулативната стойност на образова
нието, като носещо придобивки след време не се съвместява с прагматичния свят 
на циганите, в който най-разпространените ценности и нагласи са да се живее в 
настоящето и за момента, а дейностите, които се практикуват да носят ползи 
веднага. Затова циганските семейства искат функционално, полезно, бързо обуче
ние.

Освен, че училищният успех и постижения не могат да осигурят на детето 
адекватен статус сред собствената общност, те не го гарантират и за света извън 
нея. Там циганското дете винаги носи стигмата, клеймото: неговият начин на жи
вот в по-малка или по-голяма степен, има печата на нелегитимност, а неговата кул
тура и език остават маргинализирани; затова семейният и училищният свят са “па
ралелно” съществуващи (Liegeois 1998:183-184). Това е среща на различни кодове 
(семейство, училище, социален свят) и постиженията, винаги имат проекция към 
етническата принадлежност, която се ситуира в конкретната среда и условия.

За голяма част от родителите-роми образованието не е ценност и в това е 
основният проблем, който затруднява борбата срещу отпадането от училище. Това 
е установено многократно от различни изследователи. Ромският език и култура се 
предават, приемат и унаследяват в устен вариант, без писменост, без четенето и це
ненето на книги. Затова и първа насока за работа е в убедителното просвещаване 
на ромските общности колко първостепенна е днес ролята на образованието - за 
преодоляване на бедността и за установяване на добра работа и позиция.42
а Бел. ред.'. Сред изследователите на ромския етнос и ромските проблеми има спор доколко има различия между 
различните ромски субгрупи в отношението към образованието, доколко то е водеща ценност или нещо по-нез
начително. Съществува мнение, че по-образовани и с по-позитивно отношение към образованието са ромите от 
субгрупата на „калдерашите”(„кардараши”, „сръбски” или „унгарски” цигани, „келдерари“, „калгараши“, „вър- 
бани”; от ром. ..caldera" - котел, calderar — „котлар, бакърджия“). Калдерашите са едни от най-богатите ромски 
субгрупи - сред тях са най-богатите, заможни роми. Децата на калдерашите са образовани, както и самите по- 
млади калдераши. Конкретна илюстрация на имотното състояние на калдерашите са например къщите-палати 
в Костинброд, Софийско. (По данни, представени от Райна Младенова, студент-магистратура в специалност
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Въпреки липсата на интерес към образованието, въпреки нежеланието на 
децата да учат и понякога враждебното отношение на родителите, училищните за
нимания все пак не се отхвърлят напълно от ромите. Съвременното обкръжение и 
начин на живот безспорно са дали своя отпечатък и върху техните разбирания, и 
ако преди десетилетия родителите (цигани) са се чувствали добре в своята негра
мотност и са смятали, че и децата им трябва да живеят така, днес все повече роди
тели се отварят към образованието. Тази отвореност може да се разглежда и като 
компромис между културните ценности, гарантиращи адаптация към обкръжени
ето: примирение със законите за задължителна училищна възраст, за научаване 
на четене и писане; получаване на социални помощи от една страна и културния 
модел на собствения етос, от друга. Значението, което има училището в света на 
ромите, е различно и неговата ценност много зависи от степента, в която циганите 
искат да се инкорпорират в обществото и да станат част от него (Нунев 1998).

Имайки предвид всичко казано по-горе, работата с родителите е важна 
насока както в превантивната, така и в последващата работа срещу отпадане на 
ромските деца от образователната система. Забелязва се колко категорични са учи
телите в отстояване на позицията, че с родителите трябва да се работи, включител
но и по посока на тяхното собствено образование.

Таблица 17

Работата с родителите ще засили ли интереса 
на ромските деца към училището? (учители)43

„Публична администрация” на Софийския университет, 2008 г.) Същевременно, сред калдерашите процентът на 
отпадащите от училищата момичета е най-голям, поради типичното за тази субгрупа особено ранно встъпване 
в брак. ,,Руцарите”(лударите) са също субгрупа от ромите, които ценят високо образованието (по Пампоров в: 
Ромите в България...: 29).
43 Резултатите са от непредставителното изследване през 2007 г. в Пазарджишко и Монтанско.

Респонденти %

Да 71 79.8

Не 11 12.4

Не оказва влияние 4 4.5

Не знае 2 2.2

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0
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Таблица 18

Засилването на просветната работа с ромските родители 
ще засили ли интереса им към образованието на техните деца? (учители)

Респонденти %

1 Да 77 86.5

2 Не 4 4.5

3 Не оказва влияние 7 7.9

4 Не знае/Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 100.0

Както споменахме, при някои от ромските общности се изгражда предста
вата, че “пращането на децата на училище не е осъзната необходимост за бъде
щето на самите деца, а някаква услуга, реверанс, който родителите правят към 
обществото, към държавата и в замяна очакват те да им се отблагодарят със съот
ветна материална помощ”(Антова, Вълчев 1998). В известна степен тези нагласи 
се проявяват в отговор на някои мерки за задържане в училище, които се оценяват 
или като недостатъчни, или като дискриминиращп.

Недоброто владеене на писмения и говорим български език е сериозна 
пречка за образователната интеграция на ромите у нас. А и това е свързано с ре
дица трудности - далеч не всички ромски субгрупи ползват ромски език (а също 
и само български, турски, влашки и пр.), още повече един и същ диалект; няма и 
писменост на ромския език. От друга страна, настояването на приоритетно изуча
ване на ромския език (проповядван от някои местни лидери, с претенцията за за
пазване на културната идентичност на ромите) също не съдейства за училищната 
интеграция. Практикуването единствено на ромски език води до предварителното 
ограничаване на ромите от добри (интересни и добре платени) работни места. 
Множество изследвания недвусмислено сочат, че използването на ромския език, 
като средство за развитието на ромите - е доста уязвимо като Te3a.(Gheorghe 1997) 
Сред самите роми използването на ромския език не е еднакво често и интензивно, 
това по-скоро води до следващо затваряне на етноса, до още по-голяма изолация 
и гетоизация. "Двуезичието” на практика по-скоро затруднява доброто усвояване 
и владеене на официалния език от страна на ромските деца и приобщаването към 
образованието и институциите. Ромският език би трябвало да е доброволен и до
пълнителен, допълващ, а не заместващ основния, официалния. Иначе ромският 
език се превръща във важен фактор за самосегрегация.
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Това се разбира от значителна част от родителите-роми, което се потвърди 
и от нашето нерепрезентативно проучване в Монтанско и Пазарджишко. Родите
лите признават по-слабото владеене на българския език и настояват, че децата им 
трябва да го учат още от малки и системно.

Таблица 19

В каква степен Вие владеете писмен български език (да четете и пишете)?

Таблица 20

Респонденти %

1 Отлично 10 10.8

2 Добре (с някои грешки) 47 50.5

3 Слабо (разбирам, но греша като говоря) 31 33.3

4 Никак (не владея писмено) 4 4.3

Общо 92 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 93 700.0

Какъв език трябва да владеят децата Ви?

Респонденти %

Английски 30 22.4

Български 89 66.4

Испански 1 0.7

Ромски 12 9.0

Друг 1 0.7

Не знае 1 0.7

Всичко 734 700.0
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По какъв начин Вашите деца най-добре могат да овладеят този език?

Таблица 21

Респонденти %

Като се започне от детската градина 42 45.2

С повече занимания всеки ден в училище 47 50.5

Когато се занимават повече вкъщи 1 1.1

Не знае 2 2.2

Общо 92 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 93 700.0

По отношение обвързването между детските надбавки и посещението на 
училище, отразено в бележките от училище, подписвани от училищното ръковод
ство, учителите констатират, че това има дисциплиниращ ефект и действително 
така родителите са заинтересовани децата да посещават училище. Родителите в 
проведените фокус-групи44 споделят, че получаваните социални помощи и над
бавки са недостатъчни. Учителите също са на мнение, че ако се увеличат детските 
надбавки децата ще бъдат по-редовни на училище и ще се намали отпадането.

Таблица 22

Увеличаването на детските надбавки ще засили ли интереса 
на ромските родители към образованието на техните деца?(учители)45

44 С родители роми през 2006г. в кв. Факултета (София), Ихтиман, Пазарджик.
43 Резултатите са от цитираното изследване.

Респонденти %

Да 41 46.1

Не 26 29.2

Не оказва влияние 16 18.0

Не знае 5 5.6

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0
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Друг аспект на етнокултурните причини за отпадане от училище представ
ляват ранните бракове при момичетата, които около 12-13-годишни спират да хо
дят на училище или пък поради “ранна бременност и раждане”. “Определено след 
шести клас, т.е. на около 13-14 години, става трудно с училището и неговото 
посещение. Защото в началната степен нямаме проблеми, дори и да има едно или 
две деца, които да не посещават, но аз говоря, че като цяло настроението на де
цата е друго. Учат, стараят се. След шести клас те започват да повтарят. В 
пети клас имаме момче, което пет години не може да премине за шести клас; на 
децата вече не им се учи, учителите не могат да правят до безкрайност компро
миси, остават, повтарят класовете и така се създават условия да не им се идва 
на училище. Това е и от възрастта, те започват да съзряват полово. 13 години 
си е критична възраст'" (директор на училище, гр. Вълчедръм).

Ранните бракове се посочват като главна причина за отпадане от училище 
- за 89.4% (ПРООН България 2001: 20)

Момичетата биват омъжвани непосредствено след като встъпват в репро
дуктивна възраст. В повечето случаи женихът бива избиран от родителите на бул
ката. Училището, от своя страна, е място, където младата девойка би могла да 
бъде изкушена и от това да произтекат следствия, неугодни на родителите. Ето 
някои типични мнения: “Не си пускаме момичетата в училище след шести клас 
защото ни е страх да не ги откраднат за булки “Дъщерята учи май в девети 
или десети клас, но вече е стара мома и трябва да я оженя ”. “При момичетата 
има ранни бракове. Имаме всяка година поне по едно момиче, което в б-ти или 
7-ми клас ще се омъжи, после ражда дете и естествено, спира училище. Даже 
имахме едно момиче, което се ожени в б-ти клас, на 12 години ’’(директор на учи
лище, с.Сарая)

Ето и мненията на учителите, получени в проведеното непредставително 
количествено изследване през 2007 г. в Пазарджишко и Монтанско:

Таблица 23
Жененето/омъжването - причина ли е за отпадане 

от училище на децата 5-9 клас?(учители)

Респонденти %
Да 64 71.9
Не 8 9.0

Общо 72 80.9
Не отговорил 17 19.1

Всичко 89 100.0
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Таблица 24

Забременяването, раждането на деца - причина ли е за отпадане 
от училище на децата 5-9 клас?(учители)

Респонденти %

1 Да 43 48.3

2 Не 28 31.5

Общо 71 79.8

Не отговорил 18 20.2

Всичко 89 700.0

Прекратяването на образователната кариера на момичетата може да бъ
де продиктувано и от различни съображения. Като цяло мнението (в ромската 
общност) е, че образователната кариера на момичетата трябва да приключи във 
възрастта между 15-18 години, като по-голямата част смятат за край на учебната 
кариера ученето до 16 г. Все пак трябва да се отчете като положителен и фактът, 
че немалко от родителите в двете области на нашия сондаж допускат и учене до 
по-висока възраст.

Таблица 25

До каква възраст е най-правилно момичетата от Вашата етническа група 
да ходят на училище? (родители)46

46 Резултатите са от цитираното непредставително изследване.

Респонденти %

1 До 10-12 г. 2 2.2

2 До 13-14г. 3 3.2

3 До 15-1бг. 35 37.6

4 До 17-19 г. 18 19.4

5 До когато им се учи 16 17.2

6 Най-добре е да учат колкото може повече 11 11.8

7 Не знае/Не отговорил 8 8.6

Всичко 93 700.0
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Проява на традиционализъм у родителите е страхът да не бъдат "открад
нати” децата им, който страх се споделя в интервютата с учители и във фокус- 
групите с родители и учители. Страхът от "кражбата на момичета” всъщност е 
един от белезите за устойчивост на традиционното възпитание и ценности. "Л 
момичетата ако не се оженят, родителите ги спират, за да не ги откраднат. 
На 12 години те започват да се момеят, искат нови дрехи, понякога събираме 
учителите и носим тук на децата, каквото имаме от нашите деца” (директор 
ОУ, с.Хаджиево).

Друг индикатор на традиционно възпитание е ранното включване на деца
та-рами в различни форми на труд. Поради свиване на производството, нарастване
то на безработицата и бедния статус на своето семейство някои деца "се включват 
в трудови изяви не само в рамките на собственото домакинство, но и в различни 
форми на платен труд” (Етнически измерения на детския труд, 2001:18-19). Това 
ги поставя в невъзможност да посещават училище, да се готвят за часовете. Та
кива деца отпадат в ранна степен на обучението си, усвоили само елементарни 
умения за четене, писане и смятане. В проведените изследвания на НЦИОМ през 
1997 и 1999 г. се констатира устойчив дял (6-7%) на деца, които отпадат от учили
ще поради липса на средства за транспорт, тетрадки, учебници, подходящи дрехи. 
В тази ситуация някои от децата изпитват неудобство да ходят на училище; те се 
чувстват бедни, изолирани, изключени от света на своите връстници и предпочи
тат самоизолацията и затварянето в собствената им идентична среда.

По този начин доброволното отпадане от училище може да се разглежда 
като естествен финал на прекъсването на социални контакти и включеност в 
самата училищна общност, която за детето е представлявала някаква форма на 
дистанциране и различие от собствената му среда и произход, някакъв опит за 
включване в цялостния обществен живот. Отказът от посещаване на училище без
спорно е връщане към изходната, началната точка, от която индивидите може би 
са се опитвали да се оттласнат, но възможно е те никога да не са ставали членове 
на групи, различни от собствената им затворена среда.

Детският труд в ромските семейства има различни измерения: помощ за 
отглеждане на по-малки деца, грижа за възрастни хора. Според учителите в прове
деното непредставително изследване (в Пазарджишко и Монтанско), участието на 
ромските деца в различни форми на труд е причина за отпадане от училище:
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Таблица 26

Помагат вкъщи/грижат се за свои близки - причина ли е за отпадане 
от училище на децата 5-9 клас?(учители)

Респонденти %

1 Да 63 70.8

2 Не 9 10.1

Общо 72 80.9

Не отговорил 17 19.1

Всичко 89 700.0

Като цяло родителите споделят, че образованието е хубаво нещо и децата 
трябва да ходят на училище. Но родителите са склонни да прехвърлят някои отго
ворности на семейството върху образователните структури и да заявяват, че учите
лите не успяват да се справят с възпитанието на децата. Освен това за родителите 
е естествено децата да отсъстват и да прекъсват образованието си. Това се дължи, 
от една страна, на ниското образование на самите родители, а от друга страна, на 
липсата на убеденост, че образованието може да промени живота към по-добро. 
Апатия и инертност са често срещани характеристики на родителското поведение, 
което има своите корени в етнокултурните стереотипи и ценности, но и в бедния 
начин на живот. Така безработицата, икономическите притеснения и затруднена 
битова ситуация действат в комплекс с етнокултурните специфики на общността 
и нейното отношение към образованието.

Момчетата роми също се отклоняват от родителите и близките от учили
ще. като се натоварват със семейни и родови грижи - гледане на малките деца, 
помагане вкъщи, участие в сезонна работа, “копаене на желязо " и др.под. в по
мощ за прехраната. При децата-роми периодът на активно навлизане в трудовата 
социализация и изпълнение на полово специфичните роли е силно съкратен. От 
най-ранно детство те са принудени да полагат грижи за собственото си оцеляване; 
около 10-11 годишни се превръщат в активни участници в семейния “бизнес’’ и 
домакинство. Тяхното ежедневие протича "извън семейството”, през всички фази 
на борбата и грижата за собствения живот и сигурност, които често пъти са застра
шени в буквален смисъл.

Миграцията и емиграцията на семействата също е важен фактор за на
пускане и отпадане от училище на децата роми. Това потвърди и нашето изслед
ване. Децата или се оставят в почти безконтролните ръце на прародители и други 
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близки, или напускат училищата и се местят с родителите, което дезорганизира 
учебният процес за тях и обезсмисля предишните им усилия в училище, отчужда
ва ги още повече от образователната система.

Ромската престъпност, като битова престъпност, кражби по домове и 
дворове, кражба на селскостопанска продукция, джебчийство, кражба на метали и 
др.под., в които девиантни форми, освен родители, са въвлечени често и техните 
деца (с което се възприемат и онаследяват като позитивни поведенчески модели) 
- е важен допълнителен фактор за самоизолацията и дезинтеграцията на ромите 
както от училището, така и от останалото общество.

Ромското гето, особено в крайни квартали към големите градове, е мощен 
фактор за самосегрегацията и самоизолацията на ромите, особено за отпадането 
на децата роми от училище. То е един доста затворен ромски свят, със свои прави
ла, йерархии. Там образованието категорично не е ценност. Затова и училището, 
което е в неговите рамки (т.нар. "ромски училища'’) или близо до него, е посеща
вано единствено от ромчета и е твърде различно от другите училища. Тук нерядко 
има анархия и хаос в учебната дейност и в дисциплината. Самоволните отсъствия 
са системни - и като дни, и след 2-3-тия час, след получаването на закуската. Наб
людения сочат, че понеделник и петък занятията са рядко посещавани, най-посе- 
щаван ден е срядата. Няма контрол върху учебните програми и занятия от страна 
на регионалните инспекторати и МОН. Учителите не са мотивирани - от ниските 
заплати, от слабия интерес и не владеенето на българския език от учениците; зато
ва те често напускат. Назначението си там те го приемат за наказание и временно. 
Затвореността и консервативните етнически традиции, целящи съхраняването и 
възпроизвеждането на вътрешно-ромската сплотеност в гетото, се превръщат в 
причина за безработицата, бедността, социалната изолация и изключване, за фак
тическата самосегрегация на ромите.

В заключение тук можем да отбележим, че липсата на категорична и все
обхватна етническа идентичност на различните ромски общности, липсата на ус
тойчиви навици за уседнал живот, отсъствието на желание за инкорпориране в 
обществото, трудната адаптация, а понякога и препятстване на различни провеж
дани политики, поставят ромите в една изключително трудна ситуация - както за 
тях самите, така и за останалото население.

4.2. Обществено-политически предпоставки

За проблема с отпадането на роми от училище има определени предпоставки и 
в близката българска история, в конкретно-историческия икономически, поли
тически и социален контекст. Политиката на българските правителства спрямо 
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ромите (циганите) през годините на социализма преминава през няколко фази. 
Така ако от средата на 1940-те до средата на 1950-те години циганите се разглеж
дат като етническа общност в структурата на българската нация, то от средата 
на 1950-те до средата на 1980-те години, доминира нова партийна политика - за 
постепенно етническо заличаване на циганите и създаване на единна “българска 
социалистическа нация". В съответствие с тази политика, легалното споменаване 
на циганите става нежелателно, а преброяването през 1956 г. е последното, къде- 
то официално се публикуват данни за циганите (Marushiakova and Popov, 2001). 
Държавната позиция е да се неглижира присъствието на циганите в България. 
Властите ги считат за формално несъществуващи - те не се споменават в медиите, 
забранено е да се говори цигански на публични места, да се пеят цигански песни 
и свири циганска музика, забраняват се някои техни ритуали. И тъкмо през тези 
години се създават етнически компактните махали, с цел затваряне на ромите, ко
ето прераства постепенно в самоизолация и гетоизиране, махалите се превръщат 
постепенно в гета.

Постановление №258 на МС от 17.10.1958 г. забранява скитничеството, а 
номадските цигани, които са без постоянно местоживеене трябва да се настаняват 
в постоянни домове и да имат постоянна работа. В единство с идеята за създава
не на “единна българска нация” от средата на 1950-те г. се въвежда практиката за 
“преименуване на мюсюлманските цигани с български имена вместо техните тур
ско-арабски имена”. Няколко години по-късно с Решение А101 от 5.04.1962 г. на 
ЦК на БКП, тази практика получава още по-категоричен израз: “да се ограничат 
негативните тенденции сред българо-мохамедани и цигани - да се идентифицират 
с турци и да се предприеме патриотично образование”. В съгласие с Решението, 
те трябва да се регистрират като българи и да променят своите имена и тези на 
децата си.

Важна насока във връзка с интересуващото ни е, че закриването на сегреги- 
раните училища също не се осъществява, тъй като на практика ромските квартали 
се запазват, в резултат на което училищата в тях също остават. Следващата фаза на 
правителствената политика към циганите съвпада с „възродителния процес" от 
1984-1985 г. Нито една от предприетите мерки - в областта на труда и заетостта, 
жилищната политика и образованието - не се осъществява успешно и до край.

В годините на посткомунистическия преход ромите се превърнаха отново 
в най-евтината работна ръка и формираха прослойката с най-ниски доходи в по
доходната пирамида; те бяха “поставени на дъното на етнойерархията у нас” (Не
делчева 2004: 215). В края на 1990-те години 84% от ромите живеят под линията 
на бедността в сравнение с 36% - от българите (Ringold 1997:17-43). През 2001 г. 
близо 75% от ромите са безработни (Минев 2001). Проведено през 2003 г. изслед
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ване констатира, че “само 19.5% от ромите в трудоспособна възраст (срещу 29.5% 
от турците и 42.8% от българите) имат платена работа, а в близо 80% от ромските 
домакинства има поне един безработен. 29% от ромите никога не са работили (Ди
мова 2004: 232). “По-голямата част от ромите са временно заети, безработни и с 
друг тип незаетост; инвалидността при ромите също е по-голяма. Безработните 
българи са 9.6%; турците - 36%; ромите - 46% (Тилкиджиев 2003: 153).

Циганите в големите градове живеят главно в периферията на градската ин
фраструктура. Ежедневието на голяма част от тях е съсредоточено в обхождане на 
кофите за смет, търсене на хранителни отпадъци или дрехи, събиране на стара хар
тия, бутилки, желязо, които се предават на вторични суровини. В тази ситуация, 
намирането на работа се счита за безперспективно начинание, което пред вид нуж
дата от оцеляване става предпоставка за практикуване от представителите на ром
ския етнос на дейности често пъти съмнителни и незаконни. Някои роми работят 
полулегално на строителни обекти или се занимават със спекулативна търговия. 
Почти всички извършвани дейности са поставени извън системата на пенсионно
то, здравно и социално осигуряване, което засилва маргинализацията и изключ
ването от социалните отношения. Има една устойчива прослойка, занимаваща 
се изключително с проституиране, просене, джебчийство, което е признато “при 
калдерашите официално като традиционна женска професия заедно с врачуване- 
то”(Пампоров 2004:45). Високата престъпност, безработица, аномия47 превръща 
циганите в източник на социално напрежение и силен негативизъм. Единственият 
сигурен източник на приходи за повечето от тях е държавната подкрепа във вид на 
социални помощи, пенсии, семейни надбавки, помощи за безработни оценявани 
като жизнено важни; циганите получават "държавни помощи 4-6 пъти повече от 
българите и 2-3 пъти повече от турците”(Тилкиджиев 2003:156-7). Вследствие, 
характерът на потребителската им структура се определя изцяло като пасивна. 
Системното разчитане на “социални помощи” формира у циганите подчертано па
сивно отношение и липса на желание за работа, засилващи чувството на изолация 
и затвореност, възпроизвеждани чрез “културата на бедността" (Murray 1986).

47 Понятието показва състояние на индивида, което се характеризира с чувство за отчуждение и безсмисленост, 
поради отсъствие или отслабване значението на нормите и ценностите в обществото (Durkheim 1951).

4.3. Личностно-психологически проблеми

Наред с изведените етнически и социални предпоставки за “отпадането”, влияние 
оказват и генерираните от тях личностно-психологически проблеми сред децата- 
роми, които макар и накратко, трябва също да споменем. В резултат от всички 
коментирани въздействия сред част от ромчетата се създават трайни задръжки и 
негативни нагласи и очаквания, чувство за неуспех, за отчуждение от натрупания 
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училищен опит, чувство на неувереност в себе си. Според някои автори (Churchill 
and Iwai 1981) отпадащите ученици са сравнително по-неспособни да се адапти
рат към средата. Те имат незрели нагласи и възприятия, нисък статус на постиже
ния, липса на инициатива, неспособност да вземат решения и да се организират, 
слаба самонаблюдаваща способност (Kowalski 1982). Друг проблем е липсата на 
мотивация, което допринася за чувството на изолация, дисонанс, академична дис- 
танцираност, нерелевантност. Учениците, застрашени от отпадане, често страдат 
от неадекватни навици за учене, несигурни цели, дезинтересираност в училище, 
липса на самоинициатива, дезорганизираност. Те често са неспособни да се иден
тифицират и включат в живота на образователната институция (Edwards, Cangem 
1990)

Учениците, които имат негативна самооценка под формата на ниски учи
лищни резултати, реагират по начини, които разреждат техните връзки с учили
ще, защото техният възглед за образованието е причинен от негативните им самоо- 
ценки. При това положение се проявява схемата “фрустрация - Аз оценка - модел" 
(Kaplan 1980; Finn 1989), при който неуспешните училищни резултати водят до 
намаляване на Аз-оценката и проблемно поведение, последователно водещо до 
неуспешни училищни резултати и реактивиране на цикъла.

Обикновено "отпадащите" са склонни да прехвърлят отговорността върху 
“външните сили”, като нещо което не зависи от тях. Когато описват себе си те каз
ват: “нямах късмет”, “не ми провървя”, “така се случи”', а това означава “липса 
на външен контрол”, констатира се при повечето изследвания на отпадащи (Rotter 
1975). Описанието на самотната “жертва”- отпадащия, чиято семейна среда, жи
лищна общност не създава достатъчно мотивация за учене, което се затвърждава 
по-късно от слабите постижения в училище, засилва ефекта на индивидуалната 
невиновност и “прехвърляне на вини”.

86



ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

5. БЕДНОСТТА ПРИ РОМСКИТЕ ДЕЦА И 
“ОТПАДАНЕТО”: СОНДАЖ В ДВЕ ОБЛАСТИ 

(Монтанско и Пазарджишко)
5.1. Профили на ромската бедност

През последните години в България се наблюдава запазване на сравнително ви
сок относителен дял на децата в задължителна училищна възраст, които или не 
са обхванати от системата на образованието, или впоследствие отпадат от нея. В 
повечето случаи явлението отпадане от училище има етнически измерения. Сте
пента на неграмотност и отпадане от училище е много по-висока сред ромската 
общност, в сравнение с това при другите етноси (българи, турци и т.н.).

Причините за ранното отпадане на ромските деца от училище могат да 
бъдат различни. От една страна, липсата на мотивация за учене, социални и иконо
мически проблеми и езикови бариери. От друга страна, недостатъците в норматив
ната уредба, липса на координация между институциите, липса на последователна 
държавна политика, нарушени взаимоотношения училище - семейство, ученик- 
учител-родител, липса на модерна материално-техническа база, невъзможност за 
реализация след получаване на образование.

Събраната и обобщена информация от проведени до сега изследвания по 
този проблем сочат, че съществува съществена връзка между отпадането на 
ромски деца от образователната система и бедността, в която живеят преоб
ладаваща част от техните домакинства. Причините са най-общо две: от една 
страна образованието налага разходи за домакинството, а от друга - то го лишава 
от детски труд.

В настоящия момент много от ромските домакинства са ангажирани бук
вално със своето оцеляване. Икономическите трудности, пред които те са изпра
вени неизбежно рефлектират, както върху условията, при които растат децата в 
семейството, така и върху по нататъшната им социализация. Независимо от отче
тения от 1997 г. насам спад в равнището на бедността в България все още продъл
жават да съществуват ниши на крайна нищета. Според резултатите от проведени
те през 1995, 1997, 2001 г. „Интегрирани проучвания на домакинствата в Бълга
рия” и „Многоцелево изследване на домакинствата”-2003 г. - над 60% от бедните 
домакинства принадлежат към ромския етнос. Подобни данни са регистрирани и 
в проведените представителни за страната изследвания на агенция “Медиана” в 
периода юни 1999 г. - юни 2007 г. под общото име „Социалната стратификация в 
България”. Според тях се забелязва ясна тенденция за етнизация („ромизация ”) 
на бедността. Ако през 1997 г. делът на бедните роми е 4 %, то към 2007 г. те вече 
съставляват близо 12 % от общата бедност. (Фигура 2).
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Фигура 2

Етническа структура на бедността*
(% на хората от различните етноси в категорията на ... бедните ”)

ПРОМЕНИ 1999-2007 ГОД.

*В категорията ,, бедни ”в случая са обединенг1 двете долни страти -„ми
зерстващи ” и „ бедни ” от използвания от Агенция „Медиана " стратифи- 
кационен модел.

Лошото икономическо положение, безработицата, ниските доходи и нарас
тващата бедност не позволяват на много от родителите да покриват разходите на 
своите деца за образование. Независимо от действащите към момента програми 
(безплатните учебници за начално училище, безплатен транспорт и програмата 
.Наша топло мляко’’), които би следвало да ограничат разходите за образование 
в ситуацията на икономически недоимък и растяща бедност, повечето от ромски 
деца изпитват неудобство да ходят на училище. Те се чувстват бедни, изолирани 
от света на своите връстници. Сходни резултати са констатирани и в проведените 
три фокус групи с родители през 2006 г. през първата година на нашия проект. В 
тях бе формулиран специален въпрос за изясняване на тази ситуация. Болшинство
то от участващите във фокус групите ромски жени, посочват като основни причи
ни за отпадането на децата от училище на първо място “липсата на финансови 
средства за осигуряване на обучението - в това число на всичко необходимо за 
ученика - дрехи, обувки, джобни пари за закуска, пари за учебници и учебни помага
ла, на второ място „липсата на интерес към учебните предмети ' и не на послед
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но място „трудности при усвояване на материята ”. В подкрепа на казаното са и 
данните от друго проведено национално представително проучване (на Р. Желева, 
В. Киров и Е. Маркова) сред родители на деца 1-4 клас. Според него, водеща пред
поставка за не-посещаване на училище е бедността (61.1%), ценностната система 
на родителите (16.4%) и липсата на родителски контрол (13.2%).

Отпадането от училище поради бедност е констатирано като важен проб
лем за образованието и обществото и в редица други изследвания48. Ромските деца 
в значително по-висока степен, отколкото децата от другите етнически групи не 
посещават училище. Подобна констатация е отчетена и в Регионалния доклад за 
човешкото развитие на ПРООН за 2006 г., според който двама от всеки трима ро
ми не завършват основно образование, двама от всеки пет не посещават основно 
училище. Едва една пета от ромите в училищна възраст действително посещават 
училище, в резултат на което всеки четвърти ром е неграмотен49

48 Проблеми на детския труд 2001; Димова 2004; Димова, Тилкиджиев 2003; Нончев, Мондон, Миленкова и др. 
2007
49 Регионален доклад за човешкото развитие - ПРООН, 2006
50 Многоцелево наблюдение на домакинствата, НСИ, 2003

Очерталата се значимост на бедността, като фактор за ниското ниво на 
образованието налага необходимостта от извършването на един по-задълбочен 
социологически анализ на различните корелати и профили на ромска бедност. 
Целта на анализирането им е да бъдат очертани многостранните измерения на бед
ността в ромските домакинства с деца до 16 г., като се обърне внимание на техните 
различни демографски, икономически и социални характеристики. Профилите на 
ромска бедност са изготвени въз основа на линията на бедност от 152 лв. месечен 
еквивалентен доход на член от домакинството, която е приетата разграничител
на линия между бедните и не-бедните домакинства с деца. В настоящия анализ 
направените профили се базират на получените резултати от проведеното по про
екта през 2007-2008 г. количествено непредставително изследване сред ромски 
родители с деца в училищна възраст в 16 селища в областите Пазарджик и Монта
на, като направените изводи и констатации се отнасят пряко само за изследваната 
съвкупност.

Оценките на бедността в зависимост от размера на домакинството сочат, 
че тя е концентрирана предимно в многочленните ромски домакинства. В съзву
чие с резултатите от проведени изследвания от предишни години по тази тема
тика50, данните от проучването показват, че близо 90% от всички шест и повече 
членни домакинства получават доход под 152 лв.

Резултатите от направения социологически анализ отчитат, че е налице 
статистическа зависимост между броя на членовете на домакинството и рав
нището на бедност. С увеличаване на числеността се увеличава и рискът от из
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падане в бедност, като при домакинства с най-много членове (при шест и повече 
членни домакинства) почти няма не-бедни.

В мнозинството от шест и повече членните бедни домакинства има по две 
деца на възраст от 7 до 16 години (50%), като тези с едно дете са 23%. Многодет
ните семейства с четири и повече деца са предимно седемчленни (7.7%) и девет
членни домакинства (50%). По териториален признак шестчленните домакинства 
са концентрирани в община Септември (37.5%) и Пазарджик (31.3%). При седем и 
повече членните се констатира най-голямо натрупване в община Брусарци (46.2%) 
и в Септември (23.1%).

Позовавайки се на класическите разработки в полето на социалната стра- 
тификация и на индексите на У. Л. Уорнър и О. Д. Дънкън, че измеренията на со
циалния статус, определящи мястото на индивида в социално-професионалната 
структура са занятието и трудовия статус51. Предвид факта, че мнозинството от 
ромите са съсредоточени предимно в социалните слоеве на ниско квалифицира
ните и трайно безработните лица, то бедността и недоимъка в ромските домакин
ствата се предопределя на техният риск от изпадане в бедност до голяма степен се 
предопределя от участието на ромите на пазара на икономическата активност.

51 Тилкиджиев 2003. Етностратификацията като основа за различна демократична консолидация. (В: Тилкид- 
жиевиДимов: 147-162).

Безработицата като рисков фактор за изпадане в бедност се отчита и в 
настоящото изследване. Данните от проучването сочат, че болшинството от рес- 
пондентите, чийто доход на член от домакинството е под 152 лв., са безработни 
лица. Налице е и висок брой на икономически неактивните лица, които са бедни 
и в чийто състав се включват безработни, пенсионери, домакини и жени в май
чинство. Техният обобщен относителен дял е 94.4% от всички анкетирани бедни 
лица. Подобно на отчетените резултати от проведените изследвания по проблеми
те на бедността (Интегрирано проучване на домакинствата в България - ИПДБ) 
за 1995, 1997 и 2001, и Многоцелево наблюдение на домакинствата, 2003) и в 
настоящото се наблюдава известно натрупване на бедни лица в групата на работе
щите (5.6%). Възникването на този феномен - ‘‘работещи бедни'’ се дължи на ред 
причини, сред които от особено значение са равнището на получаваните доходи 
от труд, размерът на домакинството, броят на работещите членове, равнището на 
образование и др.
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Фигура 3

Икономически профил на бедните ромски домакинства 
„Работите ли в момента?”

Оценката на ромската бедност разкрива тясна зависимост между обра
зованието. което имат родителите, и бедността. С увеличаване на образова
телната степен на родителите, намалява бедността в домакинството. Данните и 
от проведеното настоящо непредставително проучване показват, че по признака 
образование в генералната съвкупност най-големи са натрупванията в категория
та незавършено начално образование - 35.5%. Значително висок остава и делът на 
тези, които са с основно образование - 26.9%. Лицата, посочили че имат средно 
общо и средно специално образование, са едва 14% от всички анкетирани 93 ли
ца. Изследването регистрира и един случай на лице, което е с виеше образование 
(1.1%). На Фигура 4 графично е представено разпределението на анкетираните 
лица в генералната съвкупност на изследването по степени на образование.
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Фигура 4

При бедните лица с доход под 152 лв. се наблюдава най-висок дял на лица
та в групата „незавършена начална степен на образование’’ - 38.9%. Впечатление 
прави и сравнително високия дял на респондентите, които имат основно (27.8%) 
и незавършено основно образование (27.8%). Близо 84% от тях са бедни, защото 
са продължително безработни лица и пенсионери.

Степен на завършено образование на лицата, 
живеещи под линията на бедност

Фигура 5
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Сходна картина на влошена образователна структура на ромите, изразява
ща се в запазване на висок дял на ромите, имащи ниски степени на образование се 
отчита п в редица други социологически изследвания. Според данните от прове
деното в средата на 2007 г. проучване на Фондация „Български фонд за жените'’, 
преобладаваща част (75%) от всички изследвани роми са с основно и по-ниско 
образование. Проблемите, свързани с образователното равнище на ромите се пот
върждават категорично и от емпиричните данни от проведените изследвания на 
Агенция „Медиана”(Таблица 27).

Таблица 27

Образователна структура на ромите по възраст

18-25 г. 26-29 Г. 30-40 г. 41-50 г. над 50 г.

ВИСШЕ 0.8% 0,0% 0.4% 1.5% 1.0%

СРЕДНО 8.4% 9.5% 12.9% 11.5% 8.4%

ОСНОВНО 42.7% 53.7% 48.4% 47.0% 36.0%

ПО-НИСКО 48.1% 36.8% 38.3% 40.0% 54.7%

*Данните са от серия изследвания на „Медиана ” (януари 2005-юни 2007г.) 
с 992 представители на ромската етническа общност.

Равнището на образование оказва влияние върху благосъстоянието на ли
цата и посредством пазара на труда като ключов корелат на безработицата. Нап
равеният двумерен анализ показва, че болшинството от всички лица, които са 
посочили, че са с незавършено начално образование (91.7%), са продължително 
безработни и получават доход под 152 лв. на член от домакинството. Следовател
но. най-тревожният проблем, свързан с отпадането от училище, е свързан с ясно 
изразената зависимост: ниско образование на родителите-бедност на семейства
та, поради безработица или ниско платена заетост-ниско или без образование на 
децата в семейството-бъдеща бедност на децата.

Изготвените профили на ромска бедност въз основа на получената инфор
мация от проведеното изследване потвърждават предварително заложената хипо
теза, че мнозинството от децата, отпадащи от училище, живеят в бедни много
детни домакинства, с ниски доходи под или около прага на бедност, голяма част 
от които разчитат на социални помощи, временна заетост и месечни добавки 
за деца.
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Разпределението на въпроса за дохода на домакинствата, получаващи до
ход до 152 лв., показва, че от двете области по-висок е техният относителен дял 
в Монтана. Относителният дял на бедните в тази област е 55.6%, а в Пазарджик 
е 44.4%.

Наблюдаваните в изследването териториални различия в нивото на бед
ност са обусловени в известна степен, както от различията в цялостното социал
но-икономическо развитие, така и от различните нива на безработица в отделни
те области. По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица към 
31.12.2007 г. в област Монтана е 13.21%, което е над средното за страната, а в 
област Пазарджик е 9.60%52. От анализа на данни за образователното ниво на ро
дителите може да се направи извода, че съществува ясно изразена връзка между 
бедността и равнището на образование на родителите. Относителният дял на роди
телите без образование и с незавършено начално образование е по-висок в по-бед- 
ните области. Данните от проведеното изследване показват, че всички анкетирани 
родители с доход под 152 лв., живеещи в област Монтана, са без образование и с 
незавършено основно образование. Тези данни потвърждават за сетен път основ
ната теза за ролята на образованието на родителите, като фактор за ограничаване
то на бедността , а от тук и за отпадането от училище.

52 Вж.: www.az.govemment.bg

5.2. Достъпът до образование на децата-роми

Важен фактор за пълноценното включване на децата, живеещи в бедни домакин
ства, в обществения живот и за излизането им от порочния кръг „бедност-безрабо
тица-бедност” е доброто владеене на български език. Според 71% от всички анке
тирани родители, с доход под 152 лв., българският език се смята като „най-важен” 
за бъдещата реализация на техните деца - за да имат работа, да печелят и живеят 
добре. На второ място, те отчитат и ролята на английския език, с цел по-мобилно- 
то бъдеще на техните деца (29.4%). За болшинството от тях основният начин, по 
който може по-лесно да бъде усвоен този език, е като се започне с повече занима
ния в детската градина (52.9%) и в училище (47.1%). Изучаването на българския 
език вкъщи не е посочен от нито един респондент, чийто доход на член от дома
кинството е до 152 лв. Впечатление прави, че ромският език се отхвърля като въз
можност за намирането на по-добра работа и по-добро печелене на пари от всички 
бедни ромски домакинства.

Съществува ясно изразена връзка между бедността и отпадането на децата 
им от училище. Относителният дял на децата непосещаващи училище е по-висок 
при бедни и безработни родители в повечето случаи и с ниско или без образова
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ние. Този извод се подкрепя както от проведеното непредставително количествено 
изследване сред ромски родители и учители, така и от мненията на експерти по 
образование, по време на проведените дълбочинни интервюта в общините (Пазар
джик, Септември, Вълчедръм и Брусарци). Според болшинството от анкетирани
те учители преобладаваща част от родителите на ромските деца, които посещават 
училище (било то редовно или не) са хора преди всичко с ниски доходи или без 
доходи, безработни, често пътуващи извън страната. На Фигура 6 графично е пред
ставен профила който дават анкетираните учители на ромските родители с деца в 
училищна възраст.

Профил на ромски родители с деца в училищна възраст

Фигура 6

Данните от направения двумерен анализ показват, че всички ромски роди
тели, които са бедни и имат деца в училищна възраст, са склонни към злоупотре
ба с алкохол, 91.7% от тях са безработни, 22.2% често пътуват извън страната и 
14.3% направо заявяват, че не полагат грижи за децата си.

Мъжете в семействата като правило са с по-високо образование от жените. 
Тази структура на по-висока образованост на момчетата в сравнение с момичета
та се възпроизвежда и в момента, както сред бедните ромски домакинства, така 
и сред тези, получаващи доход на член от домакинството над 152 лв., линията на 
бедност. По данни от проведеното изследване на въпроса: „Според Вас. до как
ва възраст е най-правилно момичетата/момчетата от Вашата група да ходят 
на училище, преди да се отдадат на семейството?'" се констатират различия по 
признака пол на децата, както при бедните, така и при небедните. Според бол
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шинството от бедните родители момичетата трябва да посещават училище само 
до като получат начална грамотност. Близо 39% от тях считат, че те трябва да учат 
до 8 клас. За разлика от момчето, което според тях, трябва да придобие по-висока 
степен на образование, тъй като трябва да изкарва прехраната на собственото си 
семейство и да бъде пълноценен като глава на това семейство. Според преоблада
ваща част от бедните (25.9%), възрастта до която момчетата трябва да посещават 
училище е 17-19 г., тоест да имат завършено средно образование. Сходни са резул
татите и при домакинства с доход над 152 лв. Изследването констатира, че както 
бедните, така и за небедните все повече се гледа на жената не само като на лице, 
изпълняващо семейните си задължения, но и като на член от семейството, който 
трябва да работи. Преобладаваща част от бедните (61.1%) считат, че младата жена 
трябва да съчетава семейните си задължения, свързани с отглеждането на децата, 
но и едновременно да ходи и на работа, за да изкарва пари.

Резултатите от направеното изследване показват, че болшинството от деца
та на анкетираните родители-роми посещават училище, независимо дали се отна
ся до първото, второто или третото дете в семейството, както и независимо от това 
дали родителите са бедни или не-бедни.(Таблица 28)

Таблица 28

Посещаване на училище

Първо дете Второ дете Трето дете

Да 80.6% 89.8% 92.3%

Не 19.4% 10.2% 7.7%

При анализиране посещаемостта в училище на децата, живеещи в бедни 
домакинства, се наблюдава също високо ниво на присъствие както за първото, вто
рото, така и за третото дете в семейството.(Таблица 29)

Таблица 29

Посещаване на училище на децата от бедни домакинства

Първо дете Второ дете Трето дете

Да 83.3% 88.9% 66.7%

Не 16.7% 11.1% 33.3%
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Значителен е обаче и относителният дял и на тези деца, които не посеща
ват училище. Налице е зависимост с увеличаване на броя на децата в семейство
то да нараства и процентът на децата, които не посещават училище. Основните 
причини са свързани с липсата на пари за дрехи и храна, за учебници и тетрадки, 
както и необходимостта от оказване на помощ в семейството и изкарване на пари 
за семейството. На въпроса: ..Какво правят децата, които изобщо не ходят на 
училище?", близо 56% от анкетираните с доход под линията на бедност посочват, 
че те събират вторични суровини, събират билки и гъби (16.7%). помагат в домаш
ното стопанство (11.7%).

Отношението към родителските задължения и взаимоотношения в семей
ството са изключително важни за намаляване на случаите на отпадане от учили
ще. Малък е броят на лицата (3.3%), които посочват, че не знаят какво правят 
децата им в свободното си време. Интерес представляват отговорите на анкети
раните родители относно начина, по който техните деца прекарват свободното си 
време. Както при бедните, така и при небедните болшинството от децата в училищ
на възраст прекарват свободното си време в почивка и игри - 35.9% от отговори
лите. На уроците и подготовката за училище се отдава по-малко значение - 34.8% 
от отговорилите на този въпрос родители. Прави впечатление, че в бедни домакин
ства значително по-висок е процентът на децата, които извършват платена работа. 
Вследствие от бедността ромските деца се явяват твърде често източник на два 
типа доход за ромските домакинства: чрез социалните плащания и чрез заетостта 
на децата с труд. Голяма част от тях биват принудително ангажирани в училищна 
възраст с дейности, предполагащи отсъствие от училище. Твърде често те биват 
включвани в изкарването на прехраната на домакинството, подпомагане на роди
телите си в домашната работа и в гледането на по-малките братя и сестри, естес
твено и през училищно време.

Данните от проведеното изследване показват, че в извънучилищното си 
време една четвърт от децата, живеещи в бедните ромски домакинства, помагат 
вкъщи, а 67.2% от тях работят срещу заплащане. Направеният двумерен анализ 
показва, че е налице обратнопропорционална зависимост между месечния доход 
на домакинството и упражняването на детски труд. С нарастване на доходите в 
домакинството намаляват случаите на деца, които работят в свободното си време. 
Подобна тенденция се констатира и по отношение на подготовката на уроците 
за училище. Болшинството от ромски деца, живеещи в домакинства с по-високи 
месечни доходи, в свободното си време се занимават главно с подготовката на уро
ците си за училище. С намаляване на доходите, намалява и броят на случаите, в 
които децата в извънучилищното си време се занимават с уроци.

Взаимоотношенията в семейството и степента на заинтересованост на ро
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дителите. проличава и от това до колко те помагат в подготовката на домашни
те уроци вкъщи, доколко посещават родителски срещи и доколко знаят по кои 
учебни предмети детето среща най-големи трудности. Като цяло повечето ромски 
родители (46.8%) не помагат на децата си в подготовката на уроците им. Основ
ните причини са свързани с липсата на време, поради други задължения - 27.2% 
и неспособността да помагат поради неразбиране на учебната материя - 19.6%. 
(Фигура 7)

Фигура 7

Помагате ли на децата в подготовката на домашните уроци вкъщи?

Не отговорил

Почти винаги помагам

Често помагам

Рядко помагам

Не, защото не разбирам 
уроците и домашните

Не, нямам време от други 
задължения

Подобни резултати се отчитат и при бедните ромски домакинства. Преоб
ладаваща част от тях не помагат на децата си в подготовката на уроците за учили
ще (52.9%). Болшинството от тях не полагат достатъчно усилия за мотивирането 
и стимулирането на децата да подготвят домашните се работи. Преобладаваща 
част от лицата, живеещи в бедни домакинства (83.3%), посочват, че не могат да 
осигурят подходящи домашни условия за самоподготовка на уроците на собстве
ното си дете.

Поради това, че бедните ромски домакинства са ангажирани предимно с 
оцеляването си, повечето от тях заявяват, че много рядко посещават родителски 
срещи- 46.2% , а делът на тези, които ги посещават редовно, е едва 28%.

Данните от направения анализ констатират, че болшинството от респон- 
дентите, живеещи в бедност (72.2%), споделят, че децата им срещат затруднения 
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по повечето учебни предмети. Само 5.6% е делът на тези родители, които са посо
чили, че децата им нямат затруднения. Сред учебните предмети, по които децата, 
живеещи в бедни ромски домакинства, срещат най-големи трудности, са математи
ка и български език (75% от отговорилите).

В пряка връзка с взаимоотношенията в семейството, отношението към ро
дителските права и нивото на бедност са и отговорите на анкетираните родители 
за това доколко могат да си позволят да дават/да не дават джобни пари на децата 
си.

„Можете ли да осигурявате редовно на децата си джобни пари?”

Таблица 30

Отговори Брой Процент

Да 34 37%

Не 57 62%

Не мога да преценя 1 1.1%

Не отговорил 1 1.1%

Общо 93 100%

От посочените по-горе резултати, може да се направи изводът, че сравни
телно висок се запазва делът на ромските семейства, които се стремят да осигуря
ват редовно на децата си джобни пари - 37% от отговорилите. Преобладават обаче 
онези родители, които не могат да осигуряват редовно джобни пари за децата си 
- 62% от анкетираните.

Честотата на даване на пари за закуска седмично също е доста показателен. 
Независимо от поредността на децата в семейството, най-големи натрупвания се 
наблюдават в отговорите „не му давам пари за закуска’’. Близо 56% от ромските ро
дители с доходи до 152 лв. заявяват, че поради ниските доходи на домакинството 
си не дават пари за закуска на децата си.

5.3. „Културата на бедността” - образованието като ценност сред ромите

Един от показателите, от които можем да добием представа за немонетарните из
мерения на ромската бедност, е образованието като ценност. Бедността на роди
телите влияе индиректно върху правилното протичане на процеса на социализа
ция на техните деца. Семейната среда се явява основен фактор при формирането 
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на личността, а също така и в процеса на възприемане на общоприетите норми 
и ценности в обществото. От тази гледна точка е важно родителите да осъзнаят 
ролята на образованието за бъдещото развитие на техните деца. Данните от про
веденото непредставително количествено изследване констатират, че голяма част 
от анкетираните родители декларират, че все повече осъзнават значението на обра
зованието за бъдещото развитие на техните деца. Според 83.9% от тях, образова
нието е важно за самочувствието на децата им, за намирането на по-добра работа 
(84.9%), за получаването на повече пари (77.4%), за получаването на полезни зна
ния (94.6%) и за по-доброто бъдеще и реализация (77.4%).

До колко полученото образование от децата Ви е важно за:

Фигура 8

Важно ■ Не е важно I I Незнам/не отговорил

Подобни резултати са отчетени и в проведеното от Христо Кючуков и 
Енчо Герганов през 2007 г. социологическо проучване на тема: "Модели за образо
вателна интеграция в малките населени места в България”. Според изследването, 
делът на родителите, които вярват в това, че по-доброто образование ще спаси 
децата им от бедност, е висок. В селата, процентът на тези, които са „напълно са 
съгласни” с твърдението „По-доброто образование на моите деца ще ги спаси от 
бедност”, съставляват 58 % от анкетираните ромски родители , а в малкия град 
техния дял е 55 %. Налага се изводът, че образованието се приема от болшинство
то изследвани ромски родители като определящо за бъдещото развитие на техните 
деца. Относителният дял на анкетираните бедни ромски родители, които считат, 
че образованието е определящо за успеха на детето им, за получаването на по- 
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добра работа, за повече пари и самочувствие е 83.9%. Едва 16.1% е делът на тези, 
които са на противоположно мнение.

Данните от проведеното изследване опровергаха донякъде предварително 
заложената хипотеза, лансирана от изводи в много изследвания, че родителите 
с по-ниска степен на образование или без образование не считат за ценност по
лучаването на образование на техните деца. Болшинството от всички родители, 
независимо от степента им на завършено образование осъзнават, че по-лесната 
реализация на децата им в бъдеще е възможна чрез получаването на по-високо 
образование. Това е положителен факт, нека очакваме неговото затвърждаване и 
разпространение.

5.4. Субективната ромска бедност

Субективната оценка за нивото на бедност на анкетираните родители може да бъ
де определена преди всичко по тяхната оценка за това как живеят. Данните от нап
равения анализ показват, че преобладаваща част от анкетираните родители живеят 
в нищета и бедност. Близо 68% от тях споделят, че ..не им стигат пари дори и 
за храна ”. Изследването регистрира само 3 случая, при които финансовото поло
жение на ромското домакинство е оценено като добро - ..имаме пари за всичко, 
което поискаме

Таблица 31

Как оценявате финансовото положение на домакинството си?

Отговори Брой Процент

Имаме пари за всичко, което искаме 3 3.3

Имаме пари за храна, дрехи и обувки 8 8.8

Имаме пари само за храна 17 18.7

Не ни стигат дори и за храна 62 68.1

Не знам/не отговорил 3 3.3

Общо 93 100.0

Разпределението на отговорите красноречиво показва, че има съвпадение 
между обективните и субективните оценки на равнището на бедност.

Интерес представляват и отговорите на анкетираните за това могат ли да 
осигуряват редовно на децата си дрехи и обувки, учебни пособия и учебници, под
ходящо място за учене и джобни пари.(Фигура 8 )

101



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

Фигура 9

Можете ли да осигурявате редовно на децата си:

От представената графика се вижда, че като цяло в по-голямата си част рес- 
пондентите са затруднени с покриването на разходи, свързани със закупуването на 
дрехи, обувки, учебници и учебни пособия и т.н. Данните показват, че 83.3% от 
бедните ромски домакинства не могат да си позволят здравословна и пълноценна 
храна, учебници и учебни пособия за децата си. Близо 80% от бедните ромски 
домакинства с доходи до 152 лв. на член от домакинство не могат да си позволят 
закупуването на дрехи и обувки за децата си. Следователно, основният извод е, че 
обективно установената бедност и депривация съответства на субективните виж
дания на анкетираните лица.

Преобладаваща част от ромските домакинства са предимно с ниски дохо
ди до 200 лв. Изследването сред ромските родители регистрира едва 4 случая на 
лица без доходи и съответно нисък дял на тези, които имат доходи в границата 
между 401 и 600 лв. (Фигура 9).
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Фигура 10

Чист месечен доход на ромските домакинства

По отношение на източниците на доходи болшинството от анкетираните ли
ца, попадащи в генералната съвкупност получават доходи от социални помощи 
- 45.2%, от заплата - 44.6% и на трето място по честота на посочване от пенсии 
- 4.3% от анкетираните лица. (Фигура 10).

Фигура 11

Източници на доходи на ромските домакинства
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При повечето бедни ромски домакинства (78%), основен източник на до
ход са социалните помощи. На второ място са обезщетенията за безработица (за 
11.1% от бедните ромски домакинства) и пенсиите (за 5.6% от тях). Според вида 
на получаваните социални помощи, резултатите отчитат най-значителен дял на 
бедните, които получават месечни помощи за деца до навършване на 20 години. 
Те съставляват 61.1% от всички бедни ромски домакинства, чиито източник на 
доходи са социалните помощи. На второ място са целевите помощи за ученици 
- за близо 17% от бедните ромски домакинства и съответно месечните помощи 
за отглеждане на дете до една година- за 11.1 % от тях. На Фигура lie представен 
относителния дял на бедните ромски домакинства според вида на получаваните 
социални помощи.

Фигура 12

Относителен дял на получаваните социални помощи 
от бедните ромски домакинства по вид

отглеждане на дете до деца до навършване ученици
1 г. на 20 г.

Данните от проведеното изследване сочат, че от гледна точка на предос
тавените от държавата помощи за ученици, преобладаваща част от бедните и не
бедните анкетирани лица ползват този вид социална придобивка. В най-голяма 
степен лицата, живеещи в бедни домакинства, ползват безплатните учебници за 
ученици (93.8%) и безплатните закуски (88.9%). Прави впечатление, че висок ос
тава делът на тези родители, които не получават месечна помощ за дете, ако то 
посещава училище (56.2%). (Фигура 12)
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Ползване на помощи от държавата за ученици от 
бедните ромски домакинства

Фигура 13

Безплатни 
закуски

Безплатни 
учебници

Еднократна помощ 
от 80 лв. в началото 
на учебната година 
за социално слаби

Месечна помощ 
за дете, ако то 

посещава 
училище

■ Да О Не

5.5. Бедните роми за ролята на държавата срещу отпадането

Като цяло болшинството от бедните ромски домакинства оценяват мерките, които 
предприема държавата в повечето случаи като ефективни. Сред най-ефективни
те мерки, посочени единодушно от всички лица, живеещи в бедност се посочват 
„раздаването на безплатни закуски и учебници на децата от първи до четвърти 
клас На второ място за 94.4% от анкетираните, се посочват като ефективни: „ме
сечната помощ за дете, ако то посещава училище”, „даването на еднократна 
помощ от 80 лв. в началото на учебната година за ученици от социално слаби 
семейства” и „даването на тетрадки и учебници за социално слаби деца”. На 
трето място, като мярка, която има своето голямо значение за посещаването на 
училище, е посочена „ осигуряването на безплатен транспорт на учениците до 
училищата” - за 94.1% от всички лица, живеещи в бедни ромски домакинства. 
Прави впечатление, че сред изброените мерки, най-непознати за тях са „разра
ботването на специални „ наваксващи ” програми за отпадналите ученици” и учи
лищата „втори шанс" . 47.1% от респондентите „не са чували за тези мерки”. 
Подобен резултат се констатира и при лицата с доход над 152 лв. линия на бедност 
. Близо 52% от тях споделят, че не са чували за мярката училища „втори шанс'’, 
а 47.8% - за наваксващи програми за отпаднали деца. Данните от направения дву
мерен анализ показват, че сравнително нисък е делът на лицата, живеещи в бедни 
домакинства, които са посочили като ефективна мярката, свързана с ползването на 
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целодневна форма на обучение - 47.1 %. Само 24% от тях я определят като неефек
тивна, а 11.8% - като непозната. Висок се запазва и делът на тези, които намират, 
ползването на интернатната форма на обучение е неефективна - 29.4%, а 11.8% 
- като непозната.

Фигура 14

Ефективност на мерките за задържане на децата в училище, 
според лицата, живеещи в бедни домакинства

Еднократна помощ в 
началото на уч. година

Даване на дрехи и храна, 
вместо месечна помощ

Задължителна 
предучилищна 

подготовка

Заплащане таксата за 
детската градина

Ползване на целодневна 
форма на обучение

Месечна помощ, ако 
детето посещава 

училище

Пълно/частично 
заплащане на храненето 

в стол

Специални наваксващи 
програми за отпадналите 

ученици

Даване на безплатни 
учебници

Даване на безплатни 
закуски

Ползване на интернатна 
форма на обучение

Осигуряване на 
безплатен транспорт

Даване на тетрадки 
и ученици за социално 

слаби деца

Училища "втори шанс'
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От изложеното до тук по отношение на оценката на ефективността на мерки
те, които предприема държавата, с цел задържане на ромските деца в училище 
през погледа на ромските бедни домакинства, могат да се направят следните по- 
важни обобщени изводи:

• като цяло болшинството от анкетираните родители, живеещи в бедни 
домакинства оценяват като ефективни мерките, които държавата поема с 
цел предотвратяването на отпадането от училище;
• както при бедните, така и при небедните, като най-ефективни мерки 
са посочени даването на безплатни закуски и безплатни учебници от пър
ви до четвърти клас;
• сред най-слабо оценените и непознати мерки както при бедните, така 
и при небедните са посочени разработването на специални „наваксващи'’ 
програми за отпадналите ученици и училищата втори шанс.
• наблюдава се диференциация по отношение на мярката за използване
то на целодневната форма на обучение при лицата с доход под и над 152 
лв. Болшинството от бедните я оценяват по-скоро като неефективна, а не
бедните като ефективна (50.5%).
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6. ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТПАДАЩИТЕ РОМИ: 
ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

6.1. Нормативната и институционална рамка 
при отпадането на роми от училище

Проблемът, свързан с образователната интеграция на ромите и в частност с отпада
нето на ромски деца от училище се разисква в поредица управленски документи. 
Съществува обаче в значителна степен кампанийност, показност, непоследовател
ност и необвързаност на предишни и следващи документи, слаба ефективност 
на практика и най-вече, като цяло - липса на цялостна, премислена и устойчива 
политика по създаването, допълването, развитието и прилагането на законово-нор
мативната база в тази насока. Независимо от усилията, които полага държавата 
за преодоляването на този проблем, а такива усилия са се полагали и се полагат, 
предприеманите мерки и дейности са твърде недостатъчни и следва да се положат 
нови и системни усилия за борба със сегрегацията и насърчаване на интеграцията 
на ромската общност в българското общество. Това е отчетено както в цялостния 
мониторингов доклад на Европейската комисия относно степента на готовност за 
членството в Европейския съюз на България от 2006 г, така и в Съвместния мемо
рандум по социалното включване в България от 2005 г.

Редица международни актове, приети в рамките на Европейския съюз 
и управленски документи на ООН дефинират две основни стратегически цели 
в областта на образователната политика, насочени към осигуряването на равен 
достъп до образование и качествено образование. Постигането на тези основни 
стратегически цели предполага гарантирането на достъп на всички деца до съиз
меримо по качество образование, полагайки грижи за онези, които нямат равен 
старт и непрекъснатото надграждане на знания и умения, с оглед пълноценната 
им социална реализация.

В България проблемът, свързан сравния достъп до образование на всички 
деца е законово регламентиран с редица нормативни актове с различен ранг и мяс
то в нормативната йерархия - закони, правилници, наредби, инструкции и др. В 
Конституцията на Република България (1991) са заложени основните принципи за 
развитие на образованието (чл.23) и правото на всеки на образование и обучение 
(чл.53). В Раздел II на Закона за защита от дискриминация е обърнато особено 
внимание на защитата при упражняване на правото на образование и обучение. 
Правото на гражданите на образование и квалификация, без да се допускат огра
ничения, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, веро
изповедание и обществено положение е заложено и в чл.4 от Закона за народната 
просвета. Гарантирането на необходимото равнище на образованост, както и пос
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ледователност и непрекъснатост на образованието пък е регламентирано в Закона 
за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Насърчаването на духа на търпимост и диалогът между различните култу
ри, поощряването на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството 
между всички лица, живеещи на една територия, независимо от етническата, кул
турната, езиковата или религиозната им идентичност, по-специално в областта 
на образованието, е заложено и в Рамкова конвенция за защита на националните 
малцинства, в Обяснителния доклад на Съвета на Европейския съюз. Насърчава
нето на развитието на различните форми на средно и професионално образование, 
които да бъдат достъпни за всяко дете, взимайки подходящи мерки, като въвеж
дане на безплатно образование и предоставяне на финансова помощ в случай на 
необходимост, е заложено в чл. 28, ал.1 в Конвенцията за правата на детето53. 
В Член 32 от нея например се дефинира правото на детето, да бъде защитено 
от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която 
крие опасност или може да попречи на образованието на детето или да навреди на 
здравето или на физическото, умственото, духовното, моралното, или социалното 
развитие на детето.

53 Национална стратегия за закрила на детето (2008-2018); Национален интегриран план за прилагане на Конвен
цията на ООН за правата на детето (2006-2009).

Наличието на това многообразие от норми само по себе си създава пробле
ми в процеса на правоприлагането им. С оглед на преодоляването на трудности от 
такъв характер в Приоритет 1: ..Образование" на Националния план за действие 
на инициативата .Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г'\ в изпълне
ние на мярка 1.1. „Осигуряване на правни гаранции и институционални механиз
ми за пълноценна интеграция на ромските деца....”, са заложени конкретни дей
ности, свързани с „преглед и внасяне на предложения за промени и допълнения 
на нормативната уредба в областта на образованието, както и промяна на об
щинската нормативна база”. В представения отчет за 2006 г. на дейностите по 
изпълнението на този план, обаче липсва детайлна информация за изпълнението 
на посочените по-горе дейности. Липсва конкретика и изменяеми индикатори, по 
които бихме могли да съдим за ефикасността и ефективността от прилагането на 
тези дейности.

Политиката на Правителството в областта на осигуряването на равен дос
тъп до качествено образование и ограничаване на броя на необхванатите и отпа
дащите от училище ромски деца съдържа широк спектър от мерки и дейности, 
включени и в редица други стратегически управленски документи:

• Програма на правителството за европейската интеграция, икономичес
кия растеж и социалната отговорност.
• Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българско-
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то общество 1999 г.
• Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етни
ческите малцинства (одобрена от министъра на образованието и науката 
на 11.06.2004 г.)
• Стратегия за интеграция на малцинствата в община Пловдив за перио
да 2004-2007 г.
• Съвместен меморандум по социално включване на Република Бълга
рия - 2005 г.
• Решение 566: План за действие за подобряване на положението на ро
мите в страните-участнички в Организацията за сигурност и сътрудничес
тво в Европа.
• План за действие за изпълнение на рамковата програма за равноправ
но интегриране на ромите в българското общество 2003-2004 г.
• Национален план за действие по изпълнение на Стратегията за обра
зователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
(2004/2005 - 2008/2009 учебна година).
• Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на 
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически
те малцинства. Конкретен план за дейността на Центъра за 2007 г. Програ
ма за дейността на Центъра за периода 2007-2009 г.
• Национална програма за развитие на училищното образование и пре
дучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) и др.

Всички тези и други подобни документи в една или в друга степен имат за 
приоритет приобщаването и устойчивата образователна интеграция на ромите в 
българското общество. Тяхната цел е да бъде неутрализирано въздействието на раз
личните коментирани тук причини (икономически, социални, етнокултурни, лич
ностни. административни), водещи до отпадане на ромските деца от училище.

Прегледът на тези управленски документи води до извода, че в нито един 
от тях не се дава дефиниция на това, какво се разбира под „ образователна интег
рация” . Изясняването на същността на това понятие е оставена на свободната 
интерпретация от различните институции на различните равнища. Това от своя 
страна води до предприемането на разнопосочни и несъгласувани по своя харак
тер мерки и дейности, които в крайна сметка не постигат нужния резултат.

Така например, независимо от редицата инициативи, насочени към пре
махването на обособените в ромските квартали училища, те все още съществуват 
и тяхната бройка съвсем не е малка. В квартали с преобладаващо ромско насе
ление продължават да действат така наречените „цигански (ромски) училища”, 
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където липсата на действащи програми, които да компенсират недостатъчното 
владеене на български език и разликите в етнокултурата, водят до лавинообразно 
нарастване броя на деца от ромски произход, които не посещават или отпадат от 
училище.

С цел пълното премахване на такива обособени в ромските квартали учи
лища, в голяма част от управленските документи (стратегии, програми и планове 
за действие) са заложени мерки, насочени към ..преместване на ромските деца 
извън ромските квартали, закриване на етнически обособените детски градини 
и училища и гарантирането на равен достъп до качествено образование извън 
тях”. В Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българско
то общество, както и в Стратегията за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства, приоритет се дава на ..пълноценната ин
теграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и 
училища в обособените ромски квартали”. В приетата Програма за дейността 
на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства за периода 2007-2009 г.54 едно от приоритетните направления е финан
сирането на проекти, насочени към "подпомагане процеса на десегрегация и пос
ледваща интеграция на децата от етническите малцинства'’. Наред с изброените 
основни стратегически документи, правителството предприема в тази насока и 
конкретни мерки, заложени в оперативните планове към стратегиите. Мерките са 
насочени към разработването на модели за прием, с въвеждане на показатели за 
смесване на ромските деца с другите им връстници в приемни учебни заведения. 
До момента липсва детайлна официална информация по успеха от изпълнението 
на тези мерки. Независимо от предприеманите от държавата редица социални дей
ности, като осигуряване на безплатен транспорт, закуски, учебници и форми на 
полуинтернатно обучение, все още те са недостатъчни, особено по отношение на 
подпомагането на процеса на социализиране на деца, за които българският език 
не е майчин и на деца със специални образователни потребности. Необходимо е 
да бъде разработена и прилагана специализирана методика, по която да се извър
шва допълнителното обучение по български език на тези деца, отчитайки техните 
специфични потребности. В отчетената Стратегия за образователна интеграция 
се отбелязва като проблем „затруднената адаптация на децата от ромски про
изход в детската градина и началното училище, поради незнанието на български 
език”. Недостатъчни, обаче остават заложените дейности в оперативните планове 
за действие към стратегиите, насочени към разрешаването на този проблем.

54 Постановление №4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства и Правилник за прилагането му.

В приетия през 2005 г. Национален план за действие по инициативата “Де
сетилетието на ромското включване 2005-2015 г.”, с цел гарантирането на равен 
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достъп на ромските деца до качествено образование е предвидено и разработ
ването на общински програми и планове за действие с конкретни графици за 
преместване на децата от сегрегираните училища и детски градини, при оси
гуряването на транспорт и зачитане желанието на родителите." В публикувания 
на 17.04.2007 г. Отчет по изпълнението на дейностите по Националния план за 
действие на инициативата ..Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” оба
че отново не бе отчетена нито една общинска програма и конкретен план за дей
ствие с упоменати срокове и отговорности.

Макар инициативите от страна на българското правителство, целящи прив
личането и задържането на ромските деца в училище в известна степен да се счи
тат за успешни, прави впечатление, че те не засягат учениците в по-горните кла
сове. В Плана за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно 
интегриране на ромите в българското общество 2003-2004 г. и в Плана за дей
ствие на Декадата на ромското включване (2005-2015 г.) е обоснована ролята на 
помощник-учителя, за която ще стане дума в по-следващото изложение.

Анализът на нормативните и управленски документи показва, че все още 
остават недостатъчни предприеманите мерки и дейности, свързани с реализаци
ята на ромските ученици, след завършване на средно образование. Конкретно в 
Плана за действие по Десетилетието малко на брой са дейностите, които са насо
чени към учениците, завършили средна образователна степен, а именно:

• Изготвяне на предложение за откриване и акредитиране на специал
ност "Романология”, с образователно-квалификационни степени "специа
лист'’, "бакалавър" и "магистър” във ВУЗ.
• Създаване на условия за социална интеграция на млади роми, чрез под
готовка на роми кандидат-студенти за приемните изпити във ВУЗ.
• Подпомагане на ромски студенти със стипендии.

В заключение може да бъде обобщено, че независимо от големия брой на 
отпадналите всяка година от училище ромски деца, налице е твърде непоследо
вателна официална политика по решаването на този проблем. Все още липсва 
адекватна система за контрол на посещенията на учениците в училище. Липсва 
разработена система от мерки за пълноценна образователна интеграция на вече 
отпадналите от училище деца. Липсва и такава система за социална интеграция 
и реализация наученици в по-горните класове. Независимо от прилаганите социал
ни мерки и дейности, насочени главно към улесняване на достъпа до образование 
на всички деца от 1 -4 клас, проблемът за отпадането на ромските деца от училище 
продължава да стои на дневен ред. Все още липсват програми за възпитание и обу
чение на децата от ромската общност в детските градини и в училищата, които да 
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са съобразени с етнокултурната специфика на тази общност. Липсват и ефективни 
мерки, насочени към преодоляването на създадени предубеждения и стереотипи 
спрямо ромската общност. От друга страна, у повечето ромски деца, по коментира
ни от нас вече причини, липсва мотивация за учене. Необходимо е разработването 
на цялостен механизъм за координация по изпълнението на основните стратеги
чески цели, заложени в управленските документи на централно и местно ниво (на 
ниво община).

6.2. Политики на държавата срещу отпадането 
и мнение за тях “отдолу”

Първите години след 1989 г. се характеризират с липса на интерес към ромите в 
политически и социален план и едно от неблагоприятните следствия е нарастнали- 
ят дял на отпадащите от училище ромски деца. Постепенно, от средата на 1990-те 
започва процес по активизиране на различни НПО, както български, така и с чуж
дестранно участие, с цел:

• осъществяване на проекти за интеграция на ромската общност - Фон
дация С.Е.Г.А., Фондация "Развитие на гражданското общество”, Между
народният център по правата на малцинствата и културните взаимодей
ствия, Програма "Демократична мрежа”, Програма "Рома” на Фондация 
“Отворено общество”, Балканска фондация “Дайвърсити” и др.;
• осъществяване на проекти за десегрегация на образованието, създава
не на „интегрирани училища” - Български хелзински комитет. Фондация 
С.Е.Г.А., Фондация "Отворено общество” - Будапеща.

Така, за този период от време голямо значение в областта има неправител
ственият сектор, чиято жизненост се поддържа от различни чуждестранни и меж
дународни донори. Към края на 1990-те години започва разработване и приемане 
на политически документи, насочени към ромската интеграция. От академичната 
2003/2004 година във Великотърновския университет е разкрита специалност На
чална педагогика с ромски език, в която се приемат студенти от ромски произход. 
Създаден е Национален съвет по етнически и демографски въпроси към Минис
терския съвет (от 4 декември 1997 г.), приема се Рамкова програма за равнопоста
веност на ромите в българското общество и план за действие по изпълнението на 
тази програма (1999 г.).

През февруари 2005 г. ръководителите на правителствата на България, 
Хърватска, Чехия, Унгария, Македония, Черна гора, Румъния. Сърбия и Словакия, 
предприемат инициативата ,Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г'\ 
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Неговата цел е в дългосрочен план да се работи в посока елиминиране на дискри
минацията и премахване на неприемливите различия между ромите и останалата 
част от обществото. В изпълнение на тази стратегическа цел се разработват Пла
нове за действие по Десетилетието в приоритетните области: образование, зае
тост, здравеопазване и жилищни условия. Най-общо политическите документи и 
стратегии за създаване на равни образователни шансове и подпомагане на децата 
от етническите малцинства в училище могат да се обединят в две големи групи: 
мерки на държавно ниво и мерки на неправителствения сектор.

Сред държавните политики и практики трябва да се изведе “Стратегия 
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцин
ства''(2005-2015), приета от МОН, която има два важни приоритета: първо, пъл
ноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските 
градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за 
равен достъп до качествено образование извън тях; второ, оптимизация на учи
лищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително 
чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образова
ние в тях. С цел осъществяване на тези мерки, е разработен и утвърден (юни 2005 
г.) първият петгодишен Национален план за действие към нея, който предвижда 
конкретни дейности, разпределение на отговорностите, оценка на необходими фи
нансови средства и очаквани резултати. В следствие на предприетите мерки по 
изпълнението на първия приоритет от тази Стратегия през учебната 2005/2006 г. 
са налице следните резултати:

• 3 500 ученици, живеещи в обособените ромски квартали, са интегрира
ни в общообразователни училища извън тези квартали;
• 106 помощници на учителя подпомагат образователната интеграция
на ромските деца в общообразователните училища;
• 150 помощници на учителя са преминали обучение във висши учили
ща;
• 360 начални учители са преминали обучение за работа в мултиетничес-
ка среда.

С оглед по-пълното реализиране на Стратегията Министерският съвет съз
дава с Постановление №4 от 11.01.2005 г. Център за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства, като второстепен разпореди
тел с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. Приет е едно
годишен план за дейността на Центъра, разработен въз основа на приета от Минис
терския съвет „Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства’’, приета с РМС 
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№ 256/23.04.07 год. и на чл. 4, ал.2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ. С настоящия план 
е предвидено постигане на ефективност и ефикасност в изпълнение политиката 
за образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на 
финансирането. В тази връзка основна задача на Центъра е да мобилизира и аку
мулира ресурсите на различните донори, като осигури необходимото допълващо 
финансиране от републиканския бюджет.

Дейностите на Центъра са ориентирани към:
• осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и 
ученици с различен етнически произход в държавните и общинските дет
ски градини и училища и обслужващи звена;
• осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи уче
ници, дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобря
ване на образователните им резултати;
• разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на прог
рами за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните ет
нически малцинства;
• провеждане на квалификационни дейности за учителите;
• изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на
децата и учениците чрез образование;
• подготовка на родителите за осъществяване на образователната интег
рация на децата и учениците.

Друг важен управленски документ, засягащ отпадането от училище и об
разователната интеграция на малцинствата е Рационалната програма за по-пъл
но обхващане на учениците в задължителната училищна възраст 2005-2008 г. ”, 
Към Програмата се приема и План за прилагане, с конкретни мерки, основни и 
специфични цели, очаквани резултати, източници на финансиране, финансови раз
чети и периоди на изпълнение.

Програмата съдържа три модула:
1. Осигуряване на безплатни учебници за учениците от II до IV клас (нача

лен етап на обучение). Целта на този модул е да бъде осигурен равен достъп до 
учебното съдържание на всички ученици в начален етап на обучение. Мярката е 
насочена към подпомагане на социално слабите семейства с оглед осигуряване на 
учебници и помагала за процеса на обучение. В първи клас учебниците са осигуре
ни от друго бюджетно перо на МОН, безплатно за всички ученици. Целта на МОН 
е да се осигурят безплатни учебници и за по-горните степени V-VIII клас.

2. Оптимизиране на училищната мрежа, чрез осигуряване на превоз до дър
жавните и общински училища. Тази мярка е насочена към осигуряване на безпла

116



ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

тен транспорт на учениците от малките и изолирани населени места до училища, 
в които те да получат качествено образование. Мярката е в подкрепа на усилията 
на общините да осигурят безплатен транспорт на учениците до 16 годишна въз
раст. В България по данни на МОН (май 2006) има 780 средищни училища, в 
които учениците всекидневно пътуват. За изпълнение на целите в Модул 2 МОН 
разработва следните дейности:

• Определяне на обхвата на пътуващите ученици чрез изготвяне на 
справки за броя им по училища, населено място, община и област.
• Набиране на предложения за закупуване на училищни автобуси; пред
ложенията са направени от Регионалните инспекторати по образование
то.
• Провеждане на процедури по обществена поръчка за закупуване на 
автобуси.
• Разпределяне на автобусите по следните критерии:

- броят на учениците в задължителна училищна възраст, които 
пътуват;

- относителният дял на пътуващите ученици извън населеното 
място към общия брой на учениците;

- степен на разпокъсаност на селищата;
- изграждането на средищни училища в съответния район.

3. Осигуряване на безплатна закуска на всеки ученик в I-IV клас, както и 
за децата от подготвителните групи. Безплатната закуска, предоставена от държа
вата цели "връщане на децата в училище". Мярката се изпълнява в 2 462 (от общо 
2 474) училища и 7 233 детски градини с предучилищни групи.

Като проблем при осъществяване на Програмата може да се отчете фактът, 
че тя не е достатъчно популяризирана сред целевите групи. Освен това Програма
та се отличава с висока централизация и това създава известни затруднения при 
отчитането на местни и регионални особености и потребности. Тя е ориентирана 
главно към децата и учениците от началния етап на образованието, при които по
казателите за посещаемост в България са по-високи от средните за ЕС - т.е. прог
рамата на практика обхваща най-малко рисковата група деца в задължителна 
училищна възраст. Слабост е и обстоятелството, че липсва система за наблюдение 
на ефекта от изпълнението на програмата. Няма консолидиран отчет за извърше
ното по приключилия годишен план за 2005 г. за цялата програма.
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Каква е оценката на прилаганите мерки от респондентите по време на 
теренните, макар и непредставителни проучвания, в рамките на нашия проект в 
Монтанско и Пазарджишко?

Какво е становището на учители на роми в двете изследвани области?
Мерките, свързани с прякото материално подпомагане: раздаване на закус

ки, безплатни учебници, безплатен транспорт, детски надбавки (ако детето ходи 
на училище), еднократна помощ в първи клас - се оценяват високо от учителите 
от гледна точка на тяхната ефективност.

Таблица 32

Ефективно ли е раздаването на закуски от 1-4 клас 
за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 83 93.3

2 Неефективна 5 5.6

4 Не знае/Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Таблица 33

Ефективно ли е раздаването на безплатни учебници 
от 1-4 клас за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 87 97.8

2 Неефективна 1 1.1

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 1 1.1

Всичко 89 700.0
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Таблица 34

Ефективно ли е осигуряването на безплатен транспорт 
до н от училище за задържане на децата в училище?

Таблица 35

Учители на роми %

1 Ефективна 69 77.5

2 Неефективна 6 6.7

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 5 5.6

4 Не знае 5 5.6

Общо 85 95.5

Не отговорил 4 4.5

Всичко 89 100.0

Ефективно ли е предоставянето на месечна помощ 
ако детето ходи на училище за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 69 77.5

2 Неефективна 17 19.1

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 1 1.1

Общо 87 97.8

Не отговорил 2 2.2

Всичко 89 700.0
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Таблица 36

Ефективно ли е предоставянето на тетрадки и учебни материали 
за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 77 86.5

2 Неефективна 4 4.5

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 5 5.6

4 Не знае 1 1.1

Общо 87 97.8

Не отговорил 2 2.2

Всичко 89 700.0

Също много положително се оценява от учителите и предучилищната под
готовка.

Таблица 37

Ефективна ли е задължителна подготовка преди постъпване в I клас 
за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 84 94.4

2 Неефективна 3 3.4

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 1 1.1

Общо 88 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 89 700.0

Някои мерки като например интернатното обучение не срещат пълна 
подкрепа от учителите, било поради липсата на достатъчно информация за при
лагането на такива мерки (12.4%), било поради това, че я считат за неефективна 
(25.8%);
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Таблица 38

Ефективно ли е ползването на интернатна форма на обучение 
за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 40 44.9

2 Неефективна 23 25.8

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 11 12.4

4 Не знае 11 12.4

Общо 85 95.5

Не отговорил 4 4.5

Всичко 89 700.0

Мерки като: 'училища втори шанс”, ‘"наваксващи програми” за изостава
щи, нови форми на обучение, не са познати, което на практика означава, че почти 
не се прилагат в училищни условия. Като цяло, главно се разчита на материална
та подкрепа и подпомагане и в по-малка степен се търсят начини да се създадат 
форми на обучение, с които да се промени познатият модел на обучение. Това под
сказва, че е необходима по-голяма иновативност и мобилност в организационните 
форми на училищата, реформиране и модернизиране на съществуващите модели 
на обучение.

Таблица 39

Ефективни ли са училищата “втори шанс” за задържане на 
децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 30 33.7

2 Неефективна 15 16.9

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 29 32.6

4 Не знае 10 11.2

Общо 84 94.4

Не отговорил 5 5.6

Всичко 89 700.0
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Таблица 40

Ефективно ли е разработване на “наваксващи” програми 
за задържане на децата в училище?

Таблица 41

Учители на роми %

1 Ефективна 41 46.1

2 Неефективна 14 15.7

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 26 29.2

4 Не знае 5 5.6

Общо 86 96.6

Не отговорил 3 3.4

Всичко 89 100.0

Ефективно ли е създаване на нови форми на обучение 
на отпадналите ученици за задържане на децата в училище?

Учители на роми %

1 Ефективна 35 39.3

2 Неефективна 22 24.7

3 Не съм чувал за прилагане на такава мярка 22 24.7

4 Не знае 7 7.9

Общо 86 96.6

Не отговорил 3 3.4

Всичко 89 100.0

Показателно е, че училищата са оставени да се справят сами със задържа
нето на ромските деца в училище. Учителите споделят, че нямат подкрепа от РИО. 
а това е показателно за дългогодишната практика за "работа на парче'’ и справяне 
"кой както може”. Методическата помощ, която РИО би трябвало да оказват е важ
на. но фактът е, че тя е недостатъчна или изобщо липсва.
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Таблица 42

Доколко регионалният инспекторат помага за справяне 
с отпадащите от училище деца?

Учители на роми %

1 Помага ни в голяма степен 12 13.5

2 Помага ни в малка степен 14 15.7

3 Не ни помага 39 43.8

4 Не знае/ Не отговорил 24 27.0

Всичко 89 700.0

А какви са мненията на родителите-роми относно ефективността на мер
ките по задържане на ромските деца в училище?

Забелязва се същата тенденция: мерките, свързани с материална подкрепа 
и помощ работят, те се познават и се оценяват като ефективни. Мерките, свързани с 
организацията на обучение и въвеждане на нови, нетрадиционни форми на учебен 
процес не се познават, което означава, че не се прилагат. Родителите се разделят 
по равно, когато оценяват “интернатната” и целодневна форма на обучение от глед
на точка на тяхната ефективност за задържане на учениците в образованието.55

Таблица 43

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
на децата от I до IV кл. се дават безплатни закуски

55 За резервите сред родителите към целодневната форма на обучение, по време на теренните изследвания, един 
общински съветник в Монтанско сподели: “Аз мисля, че знам откъде идва проблемът, за това да има родители 
против целодневното обучение. Значи, против са тези, които имат повечко деца. И трябва след обяда големи
те да се върнат в къщи, за да могат да гледат по-малките братчета или сестричета, за да могат родителите 
да отидат някъде да поработят или някъде другаде.”

Родители-роми %

1 Ефективна 88 94.6

2 Неефективна 2 2.2

4 Не знае/Не отговорил 3 3.2

Всичко 93 700.0
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Таблица 44

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
на децата от I до IV кл. се дават безплатни учебници

Родители-роми %

1 Ефективна 89 95.7

2 Неефективна 1 1.1

4 Не знае/Не отговорил 3 3.2

Всичко 93 700.0

Таблица 45

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - осигуряване 
на безплатен транспорт на учениците до училищата

Родители-роми %

1 Ефективна 74 79.6

2 Неефективна 6 6.5

3 Не съм чувал, че се прилага 9 9.7

4 Не знае 3 3.2

Общо 92 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 93 700.0
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Таблица 46

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
ползване на интернатна форма на обучение

Родители-роми %

1 Ефективна 38 40.9

2 Неефективна 31 33.3

3 Не съм чувал, че се прилага 16 17.2

4 Не знае 7 7.5

Общо 92 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 93 100.0

Таблица 47

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
ползване на целодневна форма на обучение

Родители-роми %

1 Ефективна 46 49.5

2 Неефективна 22 23.7

3 Не съм чувал, че се прилага 10 10.8

4 Не знае 13 14.0

Общо 91 97.8

Не отговорил 2 2.2

Всичко 93 700.0
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Таблица 48

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
месечна помощ за дете, ако то посещава училище

Родители-роми %

1 Ефективна 88 94.6

2 Неефективна 1 1.1

4 Не знае/Не отговорил 4 4.3

Всичко 93 100.0

Таблица 49

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
даване на дрехи или храна за детето вместо месечната помощ

Родители-роми %

1 Ефективна 50 53.8

2 Неефективна 17 18.3

3 Не съм чувал, че се прилага 14 15.1

4 Не знае 9 9.7

Общо 90 96.8

Не отговорил 3 3.2

Всичко 93 100.0
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Таблица 50

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
задължителна подготовка преди постъпване в I клас

Родители-роми %

1 Ефективна 64 68.8

2 Неефективна 10 10.8

3 Не съм чувал, че се прилага 7 7.5

4 Не знае/Не отговорил 12 12.9

Всичко 93 700.0

Таблица 51

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
даване на еднократна помощ от 80 лв. в началото на уч. година

Родители-роми %

1 Ефективна 86 92.5

3 Не съм чувал, че се прилага 1 1.1

4 Не знае/Не отговорил 6 6.5

Всичко 93 700.0

Таблица 52

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
заплащане на таксата за детската градина

Родители-роми %

1 Ефективна 77 82.8

3 Не съм чувал, че се прилага 8 8.6

4 Не знае 6 6.5

Общо 91 97.8

Не отговорил 2 2.2

Всичко 93 700.0
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Таблица 53

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
даване на тетрадки и учебници за социално слаби деца

Родители-роми %

1 Ефективна 83 89.2

3 Не съм чувал, че се прилага 4 4.3

4 Не знае/Не отговорил 6 6.5

Всичко 93 700.0

Таблица 54

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
пълно или частично заплащане на храненето в стол

Родители-роми %

1 Ефективна 66 71.0

3 Не съм чувал, че се прилага 20 21.5

4 Не знае 6 6.5

Общо 92 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 93 700.0
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Таблица 55

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - 
училища “втори шанс”, осигуряващи социална и професионална 

интеграция на отпадналите

Родители-роми %

1 Ефективна 35 37.6

2 Неефективна 3 3.2

3 Не съм чувал, че се прилага 48 51.6

4 Не знае 6 6.5

Общо 92 98.9

Не отговорил 1 1.1

Всичко 93 100.0

Таблица 56

Оценка на мерките за задържане на децата в училище - разработване 
на специални “наваксващи” програми за отпадналите ученици

Родители-роми %

1 Ефективна 36 38.7

2 Неефективна 3 3.2

3 Не съм чувал, че се прилага 43 46.2

4 Не знае 8 8.6

Общо 90 96.8

Не отговорил 3 3.2

Всичко 93 100.0
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6.3. Проекти за десегрегация на ромското образование на НПО

Най-популярният и ефективен проект на неправителствените организации (НПО) 
е свързан с инициативата, наречена “Десегрегация на ромските училища''. Целта 
на проекта е: ученици от ромските квартали да се извозват в училища, намиращи 
се в централните части на селищата, за да учат заедно с деца на етнически бълга
ри, турци и др. Проектът започва най-напред в гр. Видин през учебната 2000-2001 
г., а впоследствие, се прилага в още 6 града - Монтана, Плевен, Сливен, Хасково. 
Стара Загора и София. Идеята за този проект, както и неговото финансиране, е на 
Програмата за ромско участие към Института "Отворено общество’’ в Будапеща. 
Паралелно протича десегрегационен проект и в Самоков и Кюстендил, финанси
ран от Фондация С.Е.Г.А. и Британския съвет. Опитът от реализирането на проек
тите по “десегрегация” е споделен в две обстойни и ценни публикации на Българ
ския хелзински комитет (БХК):

Едната публикация е от 2002 г. и визира “първите стъпки” (Първите стъп
ки. 2002). като на основата на интервюта - с ръководители на проекта, представи
тели на Регионалните инспекторати по образованието, родители на деца, включе
ни в проекта, директори и учители от приемните училища, български родители на 
деца от приемните училища, ромски активисти, роми, работещи в администрация
та - се разглежда начинът на протичане на отделните дейности, проблеми, затруд
нения, положителни страни и практики56.

56 Специално място е отделено на критериите за успех на проекта:
• брой на участниците: съотношението между броя на участниците и броя на децата, останали в образова

телното гето;
• успехът на децата:
• обхват на училищата в населеното място или общината:
• ефективно подпомагане на ромските деца в приемните училища;
• привличане на ромските родители към процеса на десегрегация;
• осигуряване на извънкласни дейности;
• осигуряване подкрепата на местните власти;
• финансова ефективност.(Кънев, К., ред. Първите стъпки 2002:119)

Другата публикация е от 2005 г, в която БХК, освен представяне на проек
та, се ангажира и с представяне на неговата ефективност, показана с училищния 
успех на учениците, включени в десегрегационните проекти в шестте града и на 
тези, останали в сегрегираните училища.

Като цяло идеята на проектите за десегрегация е насочена към създаване 
на предпоставки за интеркултурно образование, при което учениците от различ
ни етнически групи учат в общи училища, а учителите, с подкрепата на помощ
ник-учители (представители на същата малцинствена група, от която са и децата), 
допринасят за интеграция и уважение на етнокултурните различия на децата от 
малцинствата. В замисъла на проекта, насочен към преодоляване на образовател
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ните дефицити на ромите, е важно мобилизирането на ромската общност като ак
тивен субект - в лицето на родители, на помощник-учителите, а и на самите деца. 
В процеса на реализиране на проектите по образователна десегрегацпя възникват 
сериозни проблеми:

1. Не всички ромски деца могат да отидат в български училища: прави се 
подбор от децата от махалата.

2. Попадайки в българска среда подбраните ромски деца се чувстват силно 
уязвими - те не са като българите: нямат техните материални възможности, по- 
малко са като численост, справят се по-трудно с материала.

3. Българските деца ги подлагат на натиск, а понякога и учителите също 
(по много интервюта с деца, родители и помощник-учители, като свидетелство).

4. Родителите българи се чувстват застрашени за качеството на образова
нието в паралелките, където има ромски деца и недоволстват; те искат да премес
тят децата си в други училища и т.н.

Така кръгът се затваря, като директорите могат да ограничат приема на 
ромски деца, и нерядко това се прави. Безспорно е, че има не малко проблеми.

Разработването на проекти и практики от неправителствени организации, 
включително и ромски, е повече от необходимо условие за преодоляване на отпа
дането и образователните дефицити на ромите. Много важен в този контекст е опи
тът, натрупан от партньорство, както с международни донори, така и в рамките на 
сътрудничество между НПО. представляващи и познаващи добре потребностите 
на ромските групи в локален контекст. В същото време, проектите и програмите, 
реализирани през изминалите години от неправителствени организации, имат един 
сериозен проблем: ниското равнище на устойчивост на постигнатите резултати.

Друг сериозен проблем е свързан с ниското качество, прозрачност и отчет
ност при реализация на част от проектите, което е причина за тяхната ниска ефек
тивност и поява на противоречия между неправителствения и държавния сектор. 
Слабата институционална координация при реализиране на отделните проекти, 
които често пъти функционират независимо едни от други, води до дублиране на 
дейности и по-високи разходи.

Формите, в които може да се развиват механизмите за масово ограмотя
ване и обучение особено на ромските деца и на младите роми, могат да включ
ват многообразие от подходи, прилагани още в предучилищна възраст, както и в 
детските градини, в началния и основния образователен курс. Онова, върху кое
то трябва да се акцентира: е поддържането на координация между държавния и 
неправителствения сектор, както и отчитане на устойчивостта и ефективността 
на прилаганите мерки. Задържането на ромите в училище изисква както осигуря
ване на условия за образование на децата, така и на родителите, а това предпола
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га създаване на доста по-мобилна и гъвкава система за обучение на възрастни и 
обучение в неформална среда. Именно в тази посока трябва да бъдат ориентирани 
и някои търсения с цел разширяване на възможностите за обхват и обучение на 
ромите във всички възрасти.

6.4. Политическите партии: програми и действия срещу отпадането

Анализът на основни програмни документи на политически партии, показва, че 
образованието се поставя по принцип като водещ приоритет, в контекста на гло
бализацията и развитието на съвременния свят. В програмни документи на поли
тическите партии БСП, СДС. ДПС, Български социалдемократи, Атака, ГЕРБ и 
НДСВ, образованието, наред с информацията и знанието, се приема за основен 
фактор, в който целенасочено трябва да се инвестира. В духа на Лисабонската 
стратегия, НДСВ в своята Национална програма „За модернизация на българско
то образование” (2005-2010 г.) обръща специално внимание на необходимостта в 
съвременния глобализиращ свят да бъдат утвърдени приоритетите за изграждане 
на модерна образователна система. В частта “Образователна политика” СДС по
сочва в своята програма, че училищното образование е най-малко променената 
система в България, като то „продължава да носи основните характеристики 
на една морално и исторически изчерпана концепция за целите и средствата на 
образованието, по силата на която приоритет има механичното натрупване на 
познания, а не формирането на умения, които помагат на човек да се ориентира 
и да взема адекватни решения в бързо променящия се глобален свят ”, СДС вижда 
пътя за постигане на това чрез съдържателни промени в организацията на обра
зователния процес и в учебното съдържание, подчинени на интересите и целите 
на учениците, които да се постигат по различни пътища в учебни часове с високо 
качество. В основите на организацията на образователния процес трябва да залег
нат принципите децентрализация, външно оценяване, конкурентност и споделена 
отговорност.

В своята управленската програма “Новият десен договор за България” на 
партия ГЕРБ образованието се приема за водещ приоритет в съвременното общес
тво. даващ на хората “шанс за свободен живот, за разгръщане на уменията и 
способностите, за поемане на отговорност в обществото и за откриване на пъ
тища за професионално развитие, обществена кариера и социално равенство ”. 
С оглед на развитието на човешкия капитал, според ГЕРБ е необходимо да бъде 
осъществена реформа в образованието, изискваща разработването на нова страте
гия. ориентирана към:

• Подобряване и гарантиране на качеството на образованието;
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• Повишаване качеството на училищните и университетските програ
ми;
• Непрекъснато повишаване на квалификацията на преподавателите;
• Повишаване на притока на публични и частни ресурси към средното и 
висшето образование;
• Легализация на сивия сектор в образованието;
• Въвеждане на финансиране, основано върху реалния брой студенти и 
ученици;
• Повишаване на размера на таксите и въвеждане на схема за студентски
или ученически заеми.

В контекста на икономиката на знанието, училищата следва да бъдат "не 
само места за високо квалифицирано обучение на младите хора, а също така и 
пространства, където те да се учат да живеят в социалната общност, да опоз
нават традициите и културата на своя народ, да се учат на човешки взаимоот
ношения. В тях трябва да се насърчават силните и да се помага на учениците, 
които по-трудно усвояват учебния материал”.

Анализът на партийните програми показва, че като цяло всички политичес
ки сили отделят важно значение на образованието и на стимулирането на възмож
ностите за получаване на по-високо образование от всеки български гражданин. 
За съжаление малко внимание се отделя на проблема, свързан с образователната 
интеграция на етническите общности в България и в частност отпадането на ром
ски деца от училище. В част от програмните документи на политическите сили 
(СДС, Атака, НДСВ, БСП) се подчертава, че хората са различни по своята религи
озна и етническа принадлежност, традиция, ценностни приоритети, манталитет и 
лични проекти за бъдещето. Разглеждайки хората като пълноценни и равноправни 
субекти, а не като обекти на своята дейност, СДС не допуска грижата за малцин
ствените групи и социално слабите да се изроди в действия, които да ги поставят 
в привилегировано положение спрямо останалите граждани и в неуязвимост спря
мо законите и валидните за всички правила за живеене. Основният принцип за 
работа с малцинствените групи е "Без дискриминация, но и без привилегии).”5'1.

Проблемът, свързан с осигуряването на равен достъп до образование се 
разисква в редица партийни програми. В програмните документи на ДПС се пле
дира за предприемането на реформи в образованието, които да осигурятусвоява- 
37 Респондент сподели: “Да се премахне това толерираме на циганското малцинство. Ние всички да бъдем еднак
ви пред законите на държавата. И тогава, когато се краде, и тогава, когато полицаите са си свършили рабо
тата и са ги хванали, по-нататък, нагоре трябва да бъдат наказвани, а се оказва, че те са на свобода. ...Къде е 
това общество? Какво прави държавата? Къде е наказанието на оня. който е престъпник, който краде?Имам 
такива лични наблюдения. ..Ами ако е българин няма ли да отиде в затвора? Ще отиде. Ако краде ток, нямали 
да стане за резил и наистина да го сложат зад решетките. Ама той. циганинът - може. Не трябва да имат 
привилегии. Не трябва изкуствено да ги делим от иас.Джена, общински съветник, Брусарци).
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нето на български език в предучилищна възраст като условие за равен достъп, 
а на младежите те да дадат висок и във функционално отношение образователен 
ценз (западен език, компютърна грамотност), в съответствие с реалните нужди на 
пазара на труда. В образователната програма на НДСВ основна цел е осигуряване
то на равен достъп до образование и качествено образование за всички граждани, 
при запазване на традиционните ценности на българската образователна система. 
Основният й принцип е насочен към „увеличаване на възможностите за равен 
достъп до образователната система и за пълноценно приобщаване на всички гру
пи в неравностойно положение ”, Конкретни дейности, заложени в тази програма 
са свързани с:

■ Въвеждане на нови методи на преподаване, при които учениците са 
активна страна в учебния процес;
■ Подобряване качеството и ефективността на средното образование 
чрез осъвременяване на учебните програми;
■ Приоритетно обучение по чужди езици;
■ Ранно компютърно обучение и масово въвеждане на информационни
те технологии в обучението на всички нива;
■ Въвеждане на съвременни, обективни методи на оценяване при завър
шване на образователните етапи и степени;
■ Осигуряване на възможности за пряко прилагане на получените зна
ния и умения в професионална среда.

Партия Евророма в своята Национална образователна програма поставя 
основен акцент върху осигуряването на образование за всички деца от социално 
слаби семейства58, независимо от етническият им произход. В изпълнение на тази 
цел, по инициатива на партията е създаден Национален образователен фонд, в кой
то Евророма да участва с 50% от средствата, а останалите следва да бъдат осигуре
ни от държавата. Основна цел на Фонда е да бъдат подпомогнати деца, живеещи в 
семейства на социално-слаби родители, осигурявайки им следните преференции:

58 Под “социално слаб родител” Партия Евророма дефинира всеки гражданин на Република България, който по
лучава официален месечен доход под 300 лв.

■ Всяко дете на бедни родители да получава безплатно от Фондация 
Евророма учебници, учебни помагала, тетрадки и училищни раници;
■ В зависимост от средно месечния успех, който детето получава в учи
лище, неговите родители да получават социална надбавка както следва: 
При успех между 4 и 5 - семейството да получава по 50 лева месечно за 
всяко дете, при успех между 5 и 6 - по 70 лева месечно за всяко дете, 
за пълно отличие - родителите да получават по 100 лева месечно за всяко 
дете.
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С приемането на закон по инициатива на Евророма тази социална надбавка 
да не бъде облагаема и да не се счита за доход. Кандидат-студентите, независимо 
от етническия им произход, от социално слаби семейства и с успех от дипломата 
за средно образование над 5.00, да получават стипендия в размер на минималната 
работна заплата, а семестриалната такса да се поема от Фондация Евророма.

Определяйки образованието като приоритет за държавната власт, някои 
политически партии в лицето на Партия Атака пледират за приемане на Закон за 
опазване на българския език, аргументирайки се с това, че „България е еднонаци- 
онална, монолитна държава, неподлежаща на разделяне по нито един от следните 
принципи: верски, етнически, културен”. В контекста на предприеманата държав
на политика за интеграция на малцинствата във всички сфери на гражданското 
общество, ДПС на свой ред обръща специален акцент върху изучаването на май
чиния език - условие за съхраняване и развитие на самобитната култура като част 
от културното многообразие на страната.

Анализирайки програмните документи на политическите сили прави впе
чатление, че НДСВ в своята програма обръща специално внимание на проблема, 
свързан с отпадането на деца от училище. С оглед преодоляване на последиците 
от това явление, НДСВ предвижда да бъдат предприети редица дейности, насоче
ни към ограничаване на броя на учениците, които рано отпадат или изобщо не са 
обхванати от образователната система. Ето и някои от тях:

• Организиране на групови форми на обучение, съобразени с психологи
ята и потребностите на участващите в групата;
• Придобиване на професионални умения от отпаднали или застрашени 
от отпадане ученици в задължителна училищна възраст;
• Прилагане на адаптационни програми за интеграция и реинтеграция на 
отпаднали, застрашени от отпадане или необхванати в училище ученици;
• Десегрегация на образованието на ромските деца и интегрирането им 
в детски градини и училища с различен етнически състав;
• Създаване на единна национална информационна система за обхвата и 
движението на подлежащите на задължително обучение деца и ученици.

Демократи за силна България (ДСБ) са записали в своята "Предизборна 
платформа 2005”, че ще следват приетата през 1999 г. Рамкова програма на МС 
за интегриране на ромите в българското общество, като се осигури 1) равен 
старт за образование, като се създадат условия за включване в (2) подготвителни 
предучилищни групи и курсове на всички деца от малцинствата; Ще се стимули
ра процеса на (3) етническа десегрегация в училищата, чрез съвместни усилия 
на държавата, общините и гражданското общество”.
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Следва да бъде отбелязано, че независимо от това, че всички политически 
партии отдават голямо значение на образованието, проблемът свързан с отпадане
то на деца от училище все още остава недостатъчно засегнат като цяло и в дъл
бочина в болшинството от техните политически програми. С оглед на предприема
нето на активни мерки за борба с това явление е необходимо да бъдат предвидени 
комплексни и конкретни действия в тази насока, включващи не само участието на 
всички институции на национално и местно ниво, но и съдействието от страна на 
всички политически партии, на всички заинтересовани страни, чрез залагането 
на конкретни мерки и действия в техните политически програми с акцент върху 
отпадането от училище.

6.5. Местните актьори и отпадането: неизползваните резерви в общините

За отпадането на деца-роми от образователната система определена, ако не пряка, 
то поне косвена роля играят и параметрите на местните условия, на неоползотво
рените форми на въздействие върху процеса от страна най-вече на местната власт. 
В условията на далеч все още непреодоляна централизация на управлението, на 
почти пълна зависимост на общинската и селищна администрация от централна
та власт, вкл. зависимост на местния от националния бюджет, възможностите за 
местна инициатива и съществено въздействие не са особено значими. Местното 
самоуправление и автономия все още остават повече на книга и като лозунг, откол- 
кото реално действащи механизми.

В голямата част от случаите, както свидетелстват множество проучвания, 
общинската власт е в ролята на пасивен наблюдател на образователната дезин- 
теграция на ромите. Твърде редки са случаите на единодействие на общината с 
местния бизнес за материално подпомагане на местните училища и ученици, за 
ограничаване на отпадането на деца-роми от училищата. Внимателният прочит на 
специално изработените областни и общински програми за работа образователна
та интеграция на ромите ни разкрива често една тъжна картина: формално, почти 
всяка община и област си има своя собствена програма за „решаване на ромски 
проблеми"’, но най-често тя е „адаптирана”, нещо повече, сякаш писана „под ин
диго”. Наистина, преповтарянето на едни и същи постановки, задания и предвиж
дани форми за управленски действия се дължи на преповтарянето на един и същ 
тип проблеми и нерешени въпроси. Същевременно, слаб е стремежът към търсене 
на наистина специфичното, оригиналното, което би имало най-добър ефект в този 
регион, област, селище.59

59 “Мерките, които трябва да се предприемат, за да се получи по-добър климат и разбирателство, трябва да 
се съобразят с местните условия. Опитът показва, че няма смисъл от национални програми, спуснати отгоре. 
Само програми за местно развитие, които произлизат от общността, са в състояние да се съобразят и пол
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А иначе, в действителност, много основни елементи от картината в ром
ските махали са до болка известни и повтарящи се. Условията, в които живеят 
ромските семейства в селищата в масовия случай са повече или по-малко подобия 
на затворени квартали или етнически гета, в които живеят компактно само роми, 
при мизерни жилищни условия, при лоша хигиена, при липса на каквато и да е 
инфраструктура и благоустройства. Картината е твърде повтаряща се, независимо 
от това в кой район се намира съответния ромски квартал, махала или гето.60 Ня
ма или почти няма квартална инфраструктура, канализация, осветление, здравни 
учреждения и пр. Голямата част от ромското пълнолетно население в селищата са 
продължително или трайно безработни, или са заети временно с нискоквалифици
ран. нискостатусен и нископлатен труд. Значителна част от семействата разчитат 
главно на социални помощи. В такава обстановка е трудно да се очаква генерира
не на особен интерес на ромите към образованието на техните деца, още повече, 
че образованието, както стана дума, традиционно не се приема за ценност сред 
повечето от ромите у нас. Все още те не са осъзнали масово пряката връзка между 
елементите на порочния затворен кръг “необразованост-безработица-бедност”.

зват националните инструменти, фондовете и политическите мерки за местно развитие.”(по разработка за 
проблемите с ромите в Дупница от курсова разработка по дисциплината „Етнополитика” на Йордан Камджилов, 
студент в специалност „Публична администрация” в Софийския университет, 2008 г.).
60 Повтарящата се картина в ромските квартали, а с това - и на проблемите там, създава увереност в голяма сте
пен да се познават най-важните въпроси, независимо дали става дума за Дупница, Ихтиман, Монтана, Плевен и 
пр. Ето още няколко извода от Дупница, които могат да се отнесат и към много други селища у нас: , Ji Дупница 
живеят около 4 300 роми, съсредоточени предимно в крайните квартали, характеризиращи се със структурна 
бедност, нерешени от десетилетия проблеми в заетостта, инфраструктурата, образованието, здравеопазва
нето. Дискриминацията, изключването от обществения живот, липсата на доверие между ромите и мнозин
ството се проявяват предимно на местно ниво. В училището се наблюдава нарастваща сегрегация (с над 90% 
роми и 100% учители-българи). Ромските семейства живеят в непрекъснато влошаващи се битови условия, 
изолирани от мнозинството, с преобладаващо негативно отношение на повечетоместни институции, като по
лиция, социални грижи, бюра по труда, общински институции и т.н. Трайна е тенденцията към „гетоизация” 
на най-бедните и изолирани ромски квартали. В кв. „Гиздава махала" има регистрирани близо 156 незаконни 
постройки от паянтов тип или дори „землянки " само за последните 2 години. В същата махала ясно се проявя
ва тенденцията "трайно гостуване на роднини”, което допълнително усложнява битовата и социална среда 
на общностите. В резултат от гетоизацията и сегрегацията, само в Дупница, 270 са лицата над 18години, ко
ито са неграмотни, 106 деца на възраст 7—18 години не посещават училище изобщо; други 72 деца посещават 
учебните занятия само от време на време. (Пак там).

По-известни ромски гета, разположени в покрайнините на големите градо
ве са: „Факултета”, „Татарли”, „Филиповци”, „Хр. Ботев”-Слатина и „Абисиния” 
в София; „Столипиново” и „Шекер махала” - в Пловдив; „Надежда” - в Сливен; 
„Хумата” и „Момин брод” - в Лом; „Максуда” - във Варна; „Комлука” - в Бургас; 
„Махалата” - в Казанлък; „Токайто” и „Изток” - в Пазарджик; „Игликите” - в Доб
рич; „Махалата” - в Ямбол; „Република” - в Хасково; „Изток” - в Кюстендил и 
др. - това е само част от ужасяващата география на гетата на България; те са 
обособени квартали, масово застроени с пренаселени паянтови сгради, в голямата 
си част, без каквато и да е канализация, водопровод и дори без електричество, с 
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улици без настилки и често пъти - без излаз на улица, без улично осветление, без 
телефонна мрежа, без адекватна социална структура - детски, образователни, ле
чебни и културни заведения, без зелени площи и пр.61

61 По курсовата работа на Ивана Платникова, студент в специалност „Публична администрация” на Софийския 
университет, 2008 г.
62 В Пловдив ромското население е една от основните грижи на общината. То е състедоточено главно в четири 
махали: Столипиново, Хаджи-Хасан махала, Шекер махала и Арман махала. Кв. Столипиново, по данни на общи
ната, е най-големият квартал в страната с такова население за страната: по последни данни (2008 г.) там живеят 
над 28 000 роми, но реалната цифра наближава 40 000. Столипиново „увеличава” населението си през зимата с 
близки, роднини и пр.; при ромите най-голям е броят на лицата в границите от 10-14 и 15-19 години. Ромските 
квартали в Пловдив са както и другите подобни също с лоша инфраструктура, наличие на незаконно строител
ство, бедност, ниска степен на образование, повсеместно отпадане на децата от училище, висока безработица (са
мо в Столипиново тя надхвърля 3-4 пъти процентното ниво на целия град), ниска степен на здравно обслужване, 
и слаб достъп до всякакъв вид социални услуги. По отношение на „отпадащите роми”: фактор за капсулиране на 
ромските общности е неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от 
училище, липсата на завършено начално или основно образование. За учебната 2005/2006 г. общо в града са от
паднали 308 деца, като 158 от тях са отпаднали от училищата в кварталите със „смесено” население. Най-голям е 
броят на отпадналите деца е в ОУ“Пенчо Славейков” - 109 деца, като от тях 70 са поради слаб успех, 38 - поради 
семейни причини и 1 е заминало в чужбина, (по данни от община Пловдив от курсовата разработка на Илияна 
Кръстанова, студент в специалност „Публична администрация” в Софийския университет, 2008 г.).

Изследването ни регистрира наличието на определена разлика между на
чина на мислене и поведение на ромите, между типа на тяхната трудова заетост 
и трудово поведение, на ромите, живеещи в ромските махали или гета към голе
мите градове {"градските роми") и на ромите, живеещи в селата, особено в земе
делските райони {"селските роми'’). От разговорите с тях, колкото и непредстави- 
телни да са тези наблюдения, се очертават спецификп: вторият тип роми са сякаш 
по-ангажирани в ежедневни трудови дейности, правят впечатление и с по-различ
но отношение към нуждата от образование за децата, сякаш повече ценят училищ
ното обучение, държат децата им да се изучат, за да бъдат по-добре. Тази разлика 
се потвърждава и от самите роми: „Недейте да сравнявате ромите от селата и 
от градовете. Има съществена разлика. Селските роми са много по-работливи 
от тези в градските гета.’’(местен лидер-ром, Брусарци; подобно бе изтъквано и 
от роми в с. Долни Цибър, Ломско)

От друга страна, няма системни просветителски, в добрия смисъл на ду
мата, инициативи от страна на общинската администрация, които да разясняват 
и убеждават ромското население колко нужно е образованието, за да се излезе от 
"капана на бедността”. Дори когато в дадени области и общини се изработят и 
приемат програми с десегрегационна насоченост (каквито има в областите Хаско
во, Пловдив62, Видин и пр.), голямата част от предвиденото си остава на хартия, 
намеренията имат характер на временна и официална кампания, на автоматизъм 
в следването на указания “отгоре’’(задължително да се изготви и приеме такава 
програма) и почти всичко си остава по старому. Общините и регионалните инспек
торати често спазват само формално предписаните десегрегационни мерки; на 
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практика в ромските училища има слаб контрол, неосигуряване на тези училища 
с квалифицирани учителски кадри, при слаба материална база и т.н. Учителите, 
назначавани там приемат назначенията си там като “наказание'’, респ. за временно 
свое работно място, като правят възможното да се устроят в друго, "нормално”, не- 
сегрегирано училище. С изключение на някои отделни инициативи, не се стимули
ра за действие местният бизнес, който също би могъл да подпомогне материално 
училищата с дарения, услуги и пр.

Местните структури на политическите организации също стоят пасив
ни до момента на предизборни кампании, а биха могли да разчитат тъкмо на по-се
риозна политическа подкрепа, ако и между изборите са загрижени за проблемите, 
вкл. за качественото образование на този етнос. С истинска загриженост и реални 
действия местните политически партии и съюзи могат да увеличат трайно и попу
лярността си, и престижа си на отговорни политически субекти.

"'Циганите едва ли не се припознават като хора само когато идват избо
ри. Тогава става да идват политици, казват „братя роми”, „братя цигани”. ... 
Значи, според мен, друг фактор играе там важна роля в тези избори. Парите. 
Естествено, че гладният човек, там дето мизерува. като му каже, че ще му да
де 200 кинта на глава, а те са 7-8 човека, е 80 лева пък що да не ги вземе за да 
гласува? Той мисли за днеска. Днеска да е добре. Пък утре ще му мисли.’’(ромски 
лидер, мъж. Пазарджик)

Местните неправителствени организации, профилирани по ромски проб
леми, са по-скоро и най-често декорация, имитация на някаква активност или пък 
- обратно: водачите и активистите на местните неправителствени организации 
(НПО) използват проблема с образователната сегрегация на ромите, като източ
ник за лично облагодетелстване с отпусканите средства от различните фондове. 
Това бе споделяно многократно и по време на проведените от нас фокус-групови 
дискусии в Монтанско и Пазарджишко. Най-често тези организации провеждат 
краткотрайни по ефект кампании - осигуряват за даден период закуски, дрехи, 
учебни пособия, организират екскурзии и пр. В проведените обстойни разговори с 
общински съветници в двете области обаче бяха заявени доста резерви към ролята 
на местните НПО за решаване на проблема с отпадането на роми от училище.

„За последните 15-18 години доста средства се наляха в разни цигански 
фондации. Но полуграмотни, нахални, брутални цигани си присвоиха парите и 
там. където трябваше да отидат тия пари не отидоха. Значи, това е много вяр
но. Това е много вярно. Не че от държавата или от други фондове или фондации 
не се дадоха пари. Но те не отидоха по предназначение. Ако бяха отишли да огра- 
мотят тия циганчета, нямаше сега да са на тоя хал. Поне, поне част от тях. ” 
(ром-общински съветник, Брусарци). „Тия проекти, слушам ги, по цял ден поради- 
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ото, за ромското присъединяване, но аз си мисля, че само тия фондацийки дето 
ги правят на всякакъв принцип, това си е само превъртане на пари. Отговорно го 
казвам. Ефектът е почти нулев. Ефектът е почти нулев. ”(жена-общински съвет
ник, Монтана). "Никой от тези ромски фондации не е чак толкова заинтересован 
дали истински се осъществява този процес, образователен или пък възпитате
лен. Те там си имат други цели. Те се стремят към политика и забогатяване 
(жена, общински съветник, Пазарджик). ,Лз не съм привърженик на тези фонда
ции. Защото, те, де факто. на практика, не помагат. ... Имаме много умни деца, 
на които трябва да помогнем финансово да могат да се реализират. Но уви. Ко- 
гато трябва да дойде тоя момент да можем финансово да ги подкрепим - няма, 
няма пари, няма и фондации/’(мъж-ром, общински съветник. Септември).

По време на проведените фокус-групови дискусии многократно се заявява
ше и от учители на роми, и от родители-роми, че все още има много неизползвани 
резерви в местните читалища. Те могат да се възродят и като поемат функции по 
засилване на образователния интерес на децата-роми към различни извънкласни 
занимания по музика, пеене, танци, свирене на музикални инструменти, по добро
волно изучаване на ромски и чужди езици и т.н. ''Читалищата в момента стоят 
и нищо не правят'\жена, общински съветник, Пазарджик). Сериозни възможнос
ти за приобщаване и образователна интеграция на ромите има и в развитието на 
местните спортни дружества. Различни проучвания показват силния интерес на 
децата-роми към тези (музикални, спортни и пр.) занимания. Но, за да стане всич
ко това е нужна инициатива и сериозна програма с материална подкрепа, особено 
на местно, общинско равнище.

Общински съветник в Монтанско сподели: "И аз виждам много хубави 
резултати в работата на едно читалище в Пазарджик, това е читалище „Про
буда”. ... Значи, там има невероятни постижения с ромски деца, които още от 
5 години, взети от улицата, така, неангажирани с нищо, са научени на много не
ща. На естетика, на рисуване, там си пишат домашните ... Всичко е въпрос къде 
ще попаднат децата, кой ще иска да се занимава с тях, какво отношение ще има 
към тях. И даже ми се струва, тука е ролята на възрожденеца в съвременния му 
вид, който в момента тези мои колеги, приятели работят там. И аз имам така 
10 годишен опит, 10 годишно наблюдение на тази работа и виждам резултати
те след това взаимодействие.”

Освен другото, оказва се, че местните ромски лидери рядко проявяват 
интерес, а още по-рядко и реални действия, за ограничаване на отпадането на де- 
ца-роми от училищата. Вероятно, изхождайки от свои краткотрайни лични влас- 
тови интереси, вкл. за политическа или етнополитическа изява, те не са особено 
загрижени за повишаване на образователното равнище на ромите. Напротив, с 
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непостоянството на подкрепата за образоването на ромите, те потвърждават съм
ненията, че сякаш имат лична изгода да "разполагат" с по-необразовани поддръж
ници, поддаващи се по-лесно и на тяхната манипулация - при отделни проекти, 
при изборни кампании и др.под. По време на срещите ни, част от ромските ли
дери демонстрираха без притеснения колко влиятелни са те сред ромския “си” 
електорат, как “те издигат или свалят” кметове (поради значителното количество 
и дисциплинираност на ромския вот в селището, общината) и т.н. Показателни 
бяха в това отношение местните избори през есента на 2007 г. Ромските лидери 
осъзнават, че от ромския вот често зависи изборът на един или друг кмет, или об
щински съвет.

В ромската махала на Пазарджик, например, ..това са 28 000 души, значи 
за който гласуват те той трябва да стане кмет на Пазарджик. ... Та в този 
смисъл тука по друг начин те осъзнават себе си и своята сила. И вожда, вожда 
на групата и самите те имат вече по-различно самочувствие” (жена, общински 
съветник, Пазарджик). Очевидно, властовите мераци на подобни лидери са им 
много по-интересни и възнаграждаващи, отколкото дългата и упорита борба за 
образоването на "техните” роми, за по-успешното им социално включване в об
ществото.

Част от ромските лидери, с които се срещнахме проявяват доста остро 
и критично отношение към ефекта от предлаганите досега социални помощи 
и друга материална подкрепа. „Програмите. социалните, които ги измислят в 
момента са пълно безумие. Това, разни закуски, не знам си кво. само се правим, 
че правим нещо. Раздаваме някакви дрешки, парцалчета, които нито стават, 
нито качеството им е качество, нито пък размерите са им размери като за де
цата. Но се лъжем, че правим нещо. Което пък, от друга страна, още повече ги 
отблъсква тия хора. Родителите просто не са мотивирани да пращат децата 
си да ходят на училище.”(местен лидер-ром, Брусарци)
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7. ОТПАДАНЕТО НА РОМИ ОТ УЧИЛИЩЕ:
ДРУГИЯТ ОПИТ

7. 1. Гледната точка на експерта
Информационен архив за отпадащите роми; Причини и етапи на „ отпадането ” 

в България; „ Отпадането ” в различните типове училища; Интегриращите, ‘'смесени ” 
училища; Етнокултурни бариери пред образованието; Статут и опит от помощник- 

учителя; Мотивацията за посещаване на училище; Владеенето на българския език 
- нужната подготовка; Ролята на местната власт

В рамките на проекта, потърсихме компетентно становище от експерти, колеги, 
които от много години се занимават професионално с ромска тематика, публикува
ли са статии, монографии и други трудове на тази тема, провеждали са множество 
емпирични проучвания в областта, коментирали са ромски проблеми пред акаде
мични аудитории и в държавни институции. Тук представяме във формата на „за
дочен диалог” мнения по зададени от нас въпроси на трима от тях, всеки със свой 
специфичен изследователски профил: д-р Йосиф Нунев. експерт по етническите 
въпроси в Министерството на образованието и науката, проф. д.с.н. Майя Грекова 
от Катедра „Социология” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, публи
кувала разработки в областта още от началото на 1990-те и до днес и доц. д-р Ило- 
на Томова от Института по социология при БАН, чиято монография за циганите 
в преходния период в България, както и нейни нови теренни проучвания са често 
цитирани от специалистите. Представяме техните мнения, които според нас са 
изключително ценни, конструктивни, полезни и могат и отделно да са център на 
продължителен дебат. Становищата са извънредно интересни както сами по себе 
си, така и в съпоставка, като взаимно допълващи се, доколкото представят синте
зиран богат опит и различни гледни точки, като Трябва да се има предвид, че пред
ставените автентични отговори на експертите са дадени през юни-август 2006 г., 
въпреки че те са напълно актуални и с днешна дата. Направени са само незначител
ни съкращения, в т.ч. на увода на въпросника, чийто текст е в Приложението.

1. Въпрос:
...Как и към каква институция да се изгради цялостен и достъпен архив 
в областта на проучването на отпадането на роми от училище, който 
архив да рационализира последващата работа на изследователи и прак
тици, да ползват всичко полезно от направеното досега?

Д-р Йосиф Нунев:
У нас има два богати архива по ромската проблематика като цяло и те са:
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1. В Международния център по проблемите на малцинствата и култур
ните взаимодействия (IMIR). Председател е Антонина Желязкова. Адре
сът е: Ул. Антим I № 55, София 1303; Тел. 02/832 31 12; 832 40 44. e-mail: 
minority@imir-bg.org
2. В Института по етнография с музей при БАН Архивът е създаден и 
се поддържа от д-р Елена Марушиакова и д-р Веселин Попов.
Освен посочените институции има още няколко НПО-та с богат архив:
3. Към Фондация С.Е.Г.А. (Старт за ефективни граждански алтернативи) 

Изпълнителен директор е Румян Сечков.
Адресът е в София-1000, Ул. Раковски № 96;
Тел.02/987 70 82; 981 09 13; 981 79 90 
e-mail: cega@cega.bg

4. Към Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” 
Председател е Калина Бозева. Адресът е: София 1000, Ул. Граф

Игнатиев № 17, Тел./факс: 02/980 01 08
5. В Институт „ Отворено общество ”, гр. София (ул. Солунска 56) и др.

Всички тези архиви обаче са по-скоро в конкуренция помежду си не за коли
чество и качество на изследванията, а на междуличностно ниво. От наличните 
архиви би било най-престижно за страната ни и най-добре за всички потребители 
е да се обърне най-сериозно внимание на този в БАН.

Що се отнася до архив, който да събира и съхранява информация по образова
нието на ромите като цяло и в частност на отпадането на децата от училище, би 
било най-добре такъв да има в МОН.

Доц. д-р Илона Томова:
Смятам, че е най-подходящо създаването на такъв архив по ромската проб
лематика към МОН и НСЕДВ от една страна, и в Института по социология 
при БАН - от друга.

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Напълно съм съгласна с вас относно необходимостта от създаване на ця
лостен и достъпен архив в областта. Преди години си мислех, че създава
нето на такъв архив е едва ли не задача на НСЕДВ и МОН. Вече не вярвам, 
че изобщо държавна институция може, дори и да иска... да създаде какъв- 
то и да е архив. От друга страна, голяма част от приложните проекти, а 
вероятно и част от изследователските, са разпилени по НПО, а те, по една 
или друга причина, не са особено отворени една към друга. Съществува 
обаче още един проблем - задължителният ангажимент за конфиденциал- 
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ност на набираната информация и съответно анализи, който се поема по 
голяма част от проектите.... Т.е. въпросът опира не само до добро желание 
за създаване на цялостен и достъпен архив, а и до обективна възможност.

2, Въпрос:
Кога и с какво започва да се разраства в особено широки мащаби пробле
мът с отпадане на деца-роми от училище? ...

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Проблемът с отпадане на деца-роми от училище съвсем не е нов. Съглас
на съм, че той придобива острота през последните години, но не толкова 
поради увеличаване на броя на отпадащите (без да оспорвам този факт), 
колкото поради чувствителността ни към него и информираността ни за не
говите мащаби. Както става ясно от партийни/държавнп документи, вкл. 
и от документи на столична община от социалистическия период, ...този 
проблем, не само че е съществувал, но за неговото разрешаване са били 
заявявани действия (често пъти противоречиви), които са типологично 
сходни с предприеманите през последните години от държавни институ
ции и неправителствени организации. ...Тежката икономическа ситуация 
на значителната част от ромското малцинство усилва тенденцията към от
падане на деца-роми от училище. Но по-дълбоката причина е, че тяхното 
присъствие в масовото българско училище никога не е приемано добре: 
сегрегираните ромски училища не са създадени през последните 10-15 
години, просто сега ги забелягахме; опитите да бъде нормирано присъс
твието на деца-роми в паралелките също не са нови. Колкото повече през 
последните години се предприемат действия по десегрегация на ромските 
училища, толкова повече се разгръща процес на «вторична сегрегация» 
на доскоро т.нар. български, а от няколко години - интегрирани, приемни 
и т.н. училища. От друга страна, масово се практикува една друга форма 
на «сегрегация»: зад често заявяваното от учители «аз не деля учениците 
на българи и роми» се прокрадват дълбоко утаените негативни предразсъ
дъци към ромите, които учениците (и българи, и роми) долавят от ранна 
детска възраст, и които често пъти довеждат до фактическа изолация на 
децата-роми в класната стая и/или в училищната среда. Училищната среда 
не е дружелюбна към децата-роми и за мен това е най-дълбоката причина 
за тяхното отпадане от училище.
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Д-р Йосиф Нунев:
Проблемът с отпадането от училище е най-сериозен и измерим в обособе
ните в ромските квартали училища. В смесените училища процентът на 
отпадащите ромски деца не е сериозен и е съразмерен на отпадането на 
другите деца по процентно съотношение и причини.
Проблемът с отпадането на ромски деца от училище е бил твърде сериозен 
проблем на образователната система след масовизирането на образование
то у нас след 9.09.1944 г. Той е особено осезателен след построяването на 
кварталните училища за ромски деца и тяхното превръщане в основни учи
лища със засилено трудово и професионално обучение (ОУЗТПО). През 
преходния период (след 1989 г.) този проблем става неуправляем и видимо 
обричащ на неграмотност сериозна част от българското общество.
Причини са:

• дългото трупане на проблемите и неотдаване на дължимото им 
внимание;
• наличието на унаследени от близкото минало квартални училища 
за ромски деца;
• липсата на дългосрочна мотивация и краткосрочен интерес да се 
посещават учебни занимания;
• попадане и невъзможност за излизане от омагьосания кръг семей- 
ство-махала-училище, ситуиран в обособеното ромско гето;
• слабите амбиции и стремежи на голяма част от родителите в обосо
бените квартали за самоусъвършенстване по пътя на образованието;
• едностранния социален опит на децата-ромчета от тези квартали 
и липсата на елементарни умения за училищен труд при постъпване в 
училище;
• нередовното посещение на учебните занимания; езиковата барие
ра при постъпването в първи клас и т.н.
• трудностите при реализацията на завършилите по-престижно обра
зование роми и др.

Доц. д-р Илона Томова:
След 1990 -1992 г. - с масовото отпадане на ромите от пазара на труда и в 
града, и в селото. Причините са комплексни:

А. Политическата промяна, декомунизацията на страната, отдръпва
нето на държавата от всички дейности, включително и от образовани
ето;
Б. Прогресиращата бедност на ромските семейства, които не бяха 
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в състояние да заделят средства за образованието на децата и които 
изведоха на преден план необходимостта от използването на децата за 
акумулиране на средства за оцеляване на семейството;
В. Културните особености на ромите, за преобладаващата част, от ко
ито образованието не бе сред най-важните цели и ценности.

3, Въпрос:
Къде, в кои региони, общини този проблем е в драстични размери днес, 
изхождайки от Ваши проекпт и друга получена информация?

Д-р Йосиф Нунев:
Във всички общини в Пазарджишка област, с изключение на Батак, в Плов
див, Стара Загора, Бургас, Варна, Лом, Берковица, Видин, София-град, Са
моков, Ихтиман.
Подробна информация по въпроса има в монографията ми: Ромите и про
цесът на десегрегация е образованието (2006)

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
...Струва ми се, че не може да се говори за различна острота на проблема 
по региони и общини. Защото той се влияе от множество фактори и слож
ната плетеница от тях го изостря или смекчава. ...Например, защо в две 
села от една община или в типологично сходни по редица показатели насе
лени места проблемът има различна проява - в едното едва ли не всички 
деца-роми завършват 8 клас, а в другото - масово отпадат в 5 клас...

Доц. д-р Илона Томова:
Навсякъде в страната, особено в селските райони и в големите градски 
гета.

4, Въпрос:
За коя възраст при момчетата и момичетата роми (при кои класове) е 
най-типично «отпадането»?

Проф.д.с.н. Майя Грекова:
Критичен е 5 клас - тогава масово отпадат и момичета, и момчета роми. 
В голяма степен, според мен, защото различните учители по различните 
предмети едновременно установяват изключително ниското равнище на 
грамотност на децата-роми - в много случаи резултат от «усилията» на 
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началния учител да ги задържа в училище (което е в негов интерес), което 
много добре се съгласува с нагласите на родителите-роми да осигуряват 
социалните си помощи. Това ниско равнище на грамотност на свой ред 
довежда до още по-ясна изолация на учениците-роми в клас - те наисти
на няма какво да правят там. Не става въпрос, че не им е интересно (няма 
как да им е интересно, след като почти нищо не разбират и почти нищо 
не могат да правят) - те просто няма как (дори с добронамерена помощ от 
страна на учители) да компенсират пропуснатото от първите четири годи
ни в училище.
В 6-7 клас отпадат главно момичета - било поради ранен «брак», било по
ради страх на родителите им, че им е дошло времето за «брак» и могат да 
се случат нежелателни контакти с нежелани от родителите младежи, било 
за да се грижат за по-малки братя и сестри...
Ако все пак завършат 8 клас - отново масово отпадат (от училище) в села
та, доколкото продължаването на образованието им предполага пътуване 
до/оставане в близък град, което във всички случаи е изключително труд
но; но и в градовете - доколкото вече имат някакво образование и е време 
да заработват прехраната си.

Д-р Йосиф Нунев:
Едната значителна част от учениците отпадат след завършване на начал
ния етап на образование и влизане в прогимназиалната степен. Тя съвпада 
с влизането в трудната пубертетна възраст. Другата част от отпадащите са 
всъщност непродължаващи образованието си от основно в средно. За мом
чета: непосредствено след 4 клас. За момичета: между 5-8 клас.
По-точна информация има в приложната част на споменатата моя книга 
«Ромите и процесът на десегрегация в образованието».

Доц. д-р Илона Томова:
При момичетата - след първата менструация, някъде към 12-13 г. при мом
четата малко по-късно. Особено кризисни години са преминаването от на
чално към прогимназиално образование и 7-8 клас.

5. Въпрос:
Къде, в какъв тип училища «отпадането» е най-често: от училища-ин
тернати (целодневни или пансиони), училища с подчертано професионал
на ориентация, «помощни училища» (специализирани), ромски училища 
(в ромските гета), «интегрираните училища» (с квотно включване и на 
ромски деца)?
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Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Не съм чувала за училища «пълни пансиони», освен във формата на специ
ални («помощни») училища или на домове за отглеждане на деца, лишени 
от родителски грижи. Ясно е, че когато си напълно/в голяма степен откъс
нат от «семейна среда», по необходимост се подчиняваш на правилата в 
света, в който си попаднал по рождение или по решение на родителите ти 
- друг няма. В този смисъл, ясно е, че най-малко деца от такива заведения 
«отпадат от училище», но пък що за училище е това, що за «образование» 
и що за свят за децата?
От друга страна, стана ясно, че според мен остротата на проблема е зави
сима от множество фактори, а типът училище е принципен въпрос. Ето 
защо, дали отпадат повече, ако училището е «интегрирано», но в него деца- 
та-роми се чувстват изолирани и белязани, или отпадат по-малко, ако то е 
сегрегирано училище в ромско гето, което децата преживяват като «свое», 
не е въпрос, който си струва обсъждането. Защото сегрегирани училища 
не може да продължават да съществуват, а съществуващото днес «интегри
рано» училище много скоро се превръща в сегрегирано.
Що се отнася до професионалните училища, вероятно те имат бъдеще, ако 
обаче не се превърнат в «ромски». Ако ученикът след 5-6 клас установи, 
че има желание да овладява някаква професия, ако съответни подготвени 
за това специалисти установят, чс съответната професия отговаря на него
вите наклонности и дарби, ако... - да, нека има професионални училища. 
Ако обаче в тези училища ще попадат просто деца с нисък успех - не, 
защото отново, макар и по друг признак, от ранна възраст ще бележим де
цата и ще предопределяме тяхната биография.

Д-р Йосиф Нунев:
Неетично е да се поставя въпроса за «квотното включване на ромски деца 
в интегрирани училища». Няма такова понятие или законово основание. 
Ако някъде се прилага, то е незаконно.
Почти 1/3 от списъчния състав на децата в почти всички обособени учи
лища по ромските квартали са «в разход» почти всеки ден. Голяма част от 
тях са всъщност отпадналите ученици в страната.
Данните от статистиката са обобщени и те не дават яснота по проблема. 
Необходимо е провеждането на нарочно изследване в тези училища, което 
да се сравни със средните за страната показатели.
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Доц. д-р Илона Томова:
Най-голямо е «отпадането» в селските училища, особено след закриване
то им и необходимостта децата да се пращат в средищни училища, както 
и в училищата в гетата. Ако спрат подпомагащите програми за интеграция 
на ромските деца в другите училища, отпадането от «интегрираните» учи
лища също ще нарастне.

6, Въпрос:
Дали за честотата на «отпадането» не влияе и спецификата на ценнос
тната система на отделните ромски субгрупи?

Доц. д-р Илона Томова:
Най-ранно е отпадането при така наречените «голи» цигани - най-бедните 
и често аномни групи в големите градски гета, както и при така наречения 
«миллет», сред мигриращите семейства от селото в града или от един град 
в друг, а също при момичетата на калдарашите.

Д-р Йосиф Нунев:
Да се залитне в тази плоскост ще направи (всяко) изследване твърде съмни
телно. Изобщо сравняването на ценностната система при роми и българи 
в контекста на образованието се прави твърде безотговорно, за да се прех
върля вината само у ромите и да не се търси такава от учители и образова
телни институции.
Категоричното ми мнение е, че няма разлика между роми и българи в отно
шението им към училище. Има разлика между хората от гетото и хората, 
които са извън него. Ако поставиш и българи да живеят 80-100 г. в гето и 
тяхното отношение към образованието ще бъде точно такова, каквото е на 
ромите от гетото днес. Ромите извън гетото, дисперсирани между българи
те, по нищо не се различават в контекста на отношение към училище от 
етническите българи...

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Склонна съм да мисля, че различията между «субгрупите» нямат отноше
ние към ценността на образованието и към честотата на отпадането от 
училище.
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7, Въпрос:
Откога започват опитите с «интегриращите училища», как оценявате 
досегашната практика и перспективата им? Каква е максималната кво
та на ромчета в смесените паралелки - и за интегрирането им, и за при
емането им от българчетата (и техните родители)? Как да се убедят и 
българите в нуждата от такава образователна интеграция на ромите 
по училища и паралелки? В кои общини има наи-позитивни резултати от 
«интеграцията» и къде това не върви?

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Доколкото проблемът с отпадането на ученици-роми от училище не е нов, 
не е нова и практиката на сегрегиране на ромски училища и ромски па
ралелки, не е нова и политиката на “интегрираните'’ училища. Това, че 
последните не са били наричани “интегрирани" в миналото не променя 
нещата. Въпросът е обаче, че безпроблемно назоваваме такива училища 
интегрирани и съответно политиката на създаването им - интеграционна. 
Интеграцията е процес значително по-сложен, по-комплексен и по-труден, 
а и твърде различен от процеса на десегрегация. Смесването/неразличава- 
нето на двата процеса води до твърде нежелателен резултат - нова сегрега- 
ционна вълна (ако приемем, че интегрираността на българското общество 
е желан резултат!).
Ако се ограничим обаче в годините след 1989 г., опитите с "интегрирани
те” училища започват в средата на 1990-те години в тесните рамки на раз
лични местни проекти на НПО. Като държавна политика е обявена с прие
мането на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в 
българското общество, която като че ли трябва да започне да се случва с 
приемането на документа на МОН за интегриране на децата и учениците 
от малцинствата, но все още не забелязвам да се случва. Защото всички 
документи, приети на национално равнище са необходимата нормативна 
рамка на процеса, но тя съвсем не е достатъчна. Нужни са конкретни, съоб
разени с местната специфика, добили популярност действия на равнище 
община/населено място. Нямам впечатления някъде това да се случва.
Ако се замислим за “квотата” (въпреки че имам алергия към тази дума, 
чувайки я по различни поводи и в различни контексти от учители и общин
ски дейци) на ученици-роми в паралелка, аз бих казала до 30% - чувала 
съм го и като мнение на смислени учители. И все пак, “квотата” не е толко
ва важна, важно е ученици-роми да има във всички училища (и във всички 
техни паралелки) в дадено населено място. В противен случай повишава
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нето на броя на учениците-роми в едно училище води до изтегляне от него 
на учениците-българи, т.е. до превръщането му в "ромско’’.

Доц, д-р Илона Томова:
На практика нещата започнаха с няколкото проекта на 11114, финансира
ни от Института „Отворено общество” в Будапеща; в Самоков, по проект, 
финансиран от МЦПМКВ и в Мърчево. по проект, финансиран от МИЧП, 
доколкото си спомням в самия край на 1990-те години или в първите годи
ни на XXI в. Всички проекти тръгнаха едновременно, този на ППЧ разпо
лагаше с най-много средства. Преди това бяха правени спорадични опити 
за закриване на начални ромски училища и преместването на децата в съ
седни смесени училища, но обикновено това водеше в рамките на 1-2 г. до 
преместването на ромското училище от едно място на друго, тъй като ос
таналите родители изтегляха своите деца оттам. Типичен случай наблюда
вахме през 1998 г. в Шумен. При нарастване на дела на ромските деца над 
25% в клас обикновено започва изтеглянето на българските деца, особено 
ако има възможност - т.е. наличие на друго „централно елитно” българско 
училище в града.

Д-р Йосиф Нунев:
Дискриминационно е да се говори, пише и дискутира въпросът за какви- 
то и да са квоти. Съотношението между ромски деца и останалите в едно 
училище трябва да съответства на реалното съотношение между роми и 
останалите в населеното място, в което се намира това училище.
Когато пред родителите се поставят като доминиращи тезите за мирното 
съжителство между роми и нероми, за работа по запазване на социалния 
и етническия мир в населеното място, за добросъседство и взаимно ува
жение между роми и нероми, за еднаквите права и отговорности, за от
кровената заплаха от продължавщата изолация на ромското гето - тогава 
родителите реагират отговорно и ангажирано. Това е процес наузравяне и 
за него се иска време. По същия начин трябва да се работи и с родителите 
роми. Надявам се, че никой не си прави илюзията, че те не биха създавали 
проблеми на интеграционния процес.
В книгата си (която цитирах) съм описал опитите, дал съм оценка, описал 
съм перспективи, посочил съм общини с позитивни и негативни резулта
ти в това отношение.
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8, Въпрос:
Как да се ограничи широко разпространената практика по записване на 
здрави ромски деца в “помощни училища” (за деца с физически или ум
ствени увреждания)?

Доц. д-р Илона Томова:
Чрез:
А. Засилен контрол над училищата;
Б. При положение, че ромските родители са убедени, че това, което децата 
им получават в помощните училища - целодневно обучение, храна, дрехи, 
безплатни учебници - ще го получават и в другите училища;
В. Когато част от ромските родители престанат да преценяват желателнос- 
тта на училището по критерия «да е по-лесно на детето да го изкара»;
Г. Когато нещата в страната сериозно се променят и поне в някаква степен 
у нас се създадат условия образованието да значи повече за доходите и со
циалния статус на лицата - когато станем меритократично общество.
С една дума - това е изключително трудна задача.

Проф.д.с.н. Майя Грекова:
Кратък отговор: като се прилага/спазва законът. Освен това, децата с физи
чески увреждания и с леки умствени увреждания трябва да се обучават в 
масовото училище, т.е. разпространението на «помощните» училища под
лежи на изключително ограничаване, бих казала - на закриване.

Д-р Йосиф Нунев:
С наказателно преследване от законите, така че безотговорни родители и 
много «загрижени» за ромите служители да внимават какво правят.

9, Въпрос:
Известно е, че сред голяма част на ромския етнос образованието не се 
цени, не се разбира какъв лост е то за нормалното развитие на дете
то, за избягване от “омагьосания кръг” (ниско образование-безработи
ца-бедност). Като изхождате от Ваши проекти и осведоменост, какви 
конкретни мерки могат да бъдат полезни за такава “просвета ” на роди
телите?

Проф.д.с.н. Майя Грекова:
За „просветата” на родителите-роми важна роля биха могли да изиграят 
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т.нар. ромски НПО. Но не по-малко важна е ..просветата" на родителите- 
българи и на учителите. На родителите-българи, за да не изтеглят децата 
си от класовете и училищата, в които започват да учат все повече учени- 
ци-роми. На учителите, за да разберат какъв ефект поражда тяхната „ти- 
ха”/'’мека”/незабележима за тях самите сегрегационна нагласа към учени- 
ците-роми.

Д-р Йосиф Нунев:
Образованието не се цени у част от гетоизираните роми. Да работят с тях 
подхожда и би било най-добре на ромски НПО, в които има високообра
зовани роми, добре реализирали се в обществото. С личния си житейски 
пример те биха могли да повлияят на гетоизираните.

Дон д-р Илона Томова:
Традиционните (мерки) - медии, засилена работа на училището и непра
вителствените организации в ромската общност, подкрепяни постоянно 
от социалните изисквания за образование и квалификация при наемане на 
работа, намаляване на възможността цял живот да си на помощи, засилен 
контрол върху посегателствата върху собствеността на гражданите.

10, Въпрос:
Какви конкретни промени трябва да се направят в училище, за да се мо
тивират повече ромските деца да учат и се занимават в училище?

Дой- д-р Илона Томова:
• Трябва да се осигури по-продължително предучилищно обучение на 
децата роми;
• Трябва да се осигурят условия за целодневно обучение;
• Трябва да бъдат осигурени учебници за всички деца;
• Трябва учителите да бъдат преквалифицирани за работа в мултиетни- 
ческа среда и специално с роми;
• Трябва да се използват по-пълно възможностите на училищните психо
лози и специалистите за работа с деца с лингвистични проблеми, с деца от 
бедни и нискограмотни семейства, с деца, жертви на насилие;
• Добре е част от социалното подпомагане на бедните семейства с деца 
да бъде насочено към покриване на средствата за такси в детските градини 
и храна и облекло в училище;
• Трябва да се осигурят повече възможности за избор на общообразова-
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телни и професионални програми за обучение;
• Трябва да се засили връзката на ромските семейства с училището, 
включително и с подкрепата на структурите на гражданското общество.

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Училищната среда трябва да стане дружелюбна/привлекателна за всички 
деца-ученици - сега тя е особено недружелюбна към учениците-роми и не 
особено привлекателна за всички ученици.
Конкретно: целенасочена кампания (не е най-точната дума, но не нами
рам в момента по-подходяща!) на централните и местните медии срещу 
негативните нагласи на родителите-българи към ромите изобщо и към при
съствието на ученици-роми в класовете на техните деца. Помощници на 
учителя във всички паралелки (на подготвителния клас/група и на първи 
клас), в които има ученици-роми, но не спуснати “отгоре'’, а избрани от 
съответния учител. Повече извънкласни и извънучилищни занимания за 
децата-ученици в подготвителния и първите класове, които са максимално 
близки до техните интереси. По-свободна атмосфера в подготвителния и 
първите класове, за да почувстват децата училището като желано място за 
научаване на интересни и полезни неща, а не като неизбежно зло. И т.н.

Д-р Йосиф Нунев:
Същите, които трябва да се направят за българските деца изобщо. Ромски
те деца от гетото трябва да се подпомагат, но съвсем незначително соци
ално и повече от психолозите, училищните ръководство, класните ръко
водители, учителите в смесените училища, за да се адаптират по-бързо в 
новата образователна среда. Създаването на позитивна, добронамерена и 
интегрираща образователна среда е достатъчно условие за взаимна интег
рация и интерес към училище. В никакъв случай на тях не бива да се гледа 
като на богоизбрани, за да останат в училище или пък към тях да се прила
гат някакви по-специални образователни политики. Те трябва да се подпо
могнат в началния период на адаптирането си в смесенето училище и след 
това да получават толкова, колкото и останалите ученици в училище.

11, Въпрос:
Как практически е най-добре да се реши въпроса с «0-вия, подготвителен 
клас» или с детска градина, за преодоляване на проблема с невладеенето 
на българския език от част от ромите?
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Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Проблемът с невладеенето на български език от деца-роми не е толкова 
езиков, колкото социален проблем. Както все повече ме убеждават и учите
ли, и запознати с различни ромски общности в български градове и села, а 
и моят собствен опит, процентът на незнаещите/неговорещите български 
език деца-роми е относително малък. Справянето с този проблем е задача 
на учителите, в чиито класове попадат такива деца - те трябва да бъдат 
подготвени да се справят със ситуация на билингвизъм.
Социален проблем наричам липсата на социален опит на децата-роми, 
поради затвореността им в една социално-еднородна и ниско образована 
ромска общност, което означава и неразвитост на говоримия от тях бъл
гарски език. Когато такива деца попаднат в българското училище, оказва 
се, че техният речников запас е значително по-беден от този на съученици
те им от български произход. С това различие в социалния опит/речников 
запас учителите са длъжни (по-точно е да се каже, че това се предполага 
в абстрактната представа за начален учител, но си давам сметка, че рядко 
се случва в реалността) да се справят, без детето да се подлага на присмех 
от съучениците му.

Д-р Йосиф Нунев:
В тази насока би се постигнал значителен напредък, ако след член 26 от 
ЗНП бъде записан като нов член следният текст:
“Чл. ... /1/ При наличие на необходимото условие, учениците, чийто май
чин език не е български, да бъдат записвани в училища и в паралелки, в 
които преобладават ученици, чийто майчин език е български.
/2/ Необходимо условие по смисъла на този закон е наличието на територи
ята на населеното място на училища (училище), в които преобладаващият 
брой ученици е с майчин български език."

Доц. д-р Илона Томова:
Най-добре е ромските деца да бъдат обхванати в целодневни детски гради
ни още от З-годишна възраст. При невъзможност, трябва задължително 
да ходят в „подготвителен клас”. Доброто е, че той е безплатен за семей
ствата. Лошото е, че не винаги е осигурена безплатна храна за децата и 
престоят им не навсякъде е целодневен.
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12, Въпрос:
По Ваши наблюдения успяват ли помощник-учителите63 да се справят с 
предвидената им роля? Какво е Вашето обобщение към момента? Има 
ли неуспешни практики - къде и на какво се дължат? Какво още е необ
ходимо да се направи от страна на държавата за тяхното обучение и 
социализация?

63 Бел.ред.: За първи път „помощници на учителя’ се въвеждат през учебната 2003-2004 г. в някои общински учи
лища. През следващата, 2005-2006 г. се назначават 107 роми за „помощник-учители” в общински училища в 17 
области в страната. Назначаването им става или от директорите със заплащане от общините, или чрез проекти 
по десегрегацията в образованието. По длъжностна характеристика, приета от МОН, помощник-учителят: под
помага учителите при обучението на деца и ученици за достигане на необходимото равнище на владеене на бъл
гарски език: подпомага общуването между учители, ученици и родители: подпомага учителите в извънкласни 
занимания; съдейства за избора на подходящи форми, методи, подходи, материали за учебния процес. При тези 
„медиатори” или „училищни координатори/съветници" акцентът е върху социалните, а не толкова върху собстве
но-педагогическите функции. Както песимистично отбелязват Деян Колев и Теодора Крумова, след въвеждането 
на т.нар. делегирани бюджети от 2008 г. и липсата на активна политика на МОН, има голяма вероятност за рязко 
намаляване на броя на назначените роми-„помощници на учителя” (Информацията е по: Ромите в България. 
Информационен справочник. 2008:35)

Д-р Йосиф Нунев:
В ситуацията на десегрегация на ромското образование въвеждането на 
длъжността "помощник на учителя” в системата на народната просвета е 
все още твърде спорна и за нея няма единно мнение.
Противниците на идеята поддържат становището, че:
• в българското образование никога не е имало длъжност с такава роля, 
няма извървян път в тази насока и консервативността на системата няма 
да го припознае и ще го отхвърля като необходима реалност;
• в ситуация на демографски срив, в която образователната система е 
поставена при условия да се освободи от излишното учителство, да се 
назначават помощници на учителя е по-скоро излишен лукс, отколкото ре
ална необходимост;
• в бившите колониални страни, като Англия, Франция, Холандия и др.. 
въвеждането му е станало на базата на необходимостта децата на имиг
рантите от бившите колонии най-безболезнено да се интегрират в образо
вателната система на тези държави. И тук веднага се задава фундаментал
ният въпрос: "Необходимо ли е ромчетата да се третират като деца от тре
тия свят при положение, че ромите споделят вече близо едно хилядолетие 
превратностите на историческата съдба на целокупния български народ?” 
И отговорът би трябвало да бъде категорично отрицателен.
Поддръжниците на идеята припознават помощника на учителя като носи
тел на следните задължения:
• да бъде гарант пред родителите-роми за опазване на здравето и живота
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на техните деца;
• да придружава децата от махалата до училище и обратно;
• да помага и поощрява усилията на децата за адаптиране и успешна ра
бота в условията на многокултурност;
• да подпомага усилията на учителя за пълноценна работа при приобща
ване на ромските деца в условията на многокултурната ученическа среда;
• да привлича ромските родители да бъдат пълноценни съидейници на 
учебно-възпитателната работа;
• да бъде застъпник и доверения близък на ромското дете в периода на 
адаптацията му в мултикултурната училищна среда;
• да посредничи между училището, училищните настоятелствао, несто
панските организации, общинските съвети и др. институции.

Не без натиск от страна на някои нестопански организации и на базата на 
образователните инициативи по ФАР-1999 на НСЕДВ към МС, МОН поде 
инициатива за прилагането му в образователната система чрез определяне 
на задължения, които са близки до горепосочените. Длъжностната му ха
рактеристика се изготвя от работодателя в училище - директорът на учеб
ното заведение. Задълженията, които му се поставят основно са посредни
чески и социални, но не и педагогически и са в зависимост от образовател
ната ситуация на място. Помощникът на учителя е със средно образование 
и е необходимо да познава езика и културата на ромските деца.
В никакъв случай не може да се очаква помощникът на учителя да измес
тва или да изземва педагогическите функции на учителя.
Би било много добре, ако за помощници на учителя се привличат студен
ти - бъдещи учители, на които се признава времето, прекарано в прием
но училище, за държавна педагогическа практика. Едновременно с това, 
привличането на младежи и девойки със средно образование от ромски 
произход за помощници на учителя би имало добър ефект върху интегра
ционния процес на ромите като цяло, ако те проявят афинитет към учител
ската професия и сами се погрижат за завършване на висшето си педагоги
ческо образование.
Помощникът на учителя вероятно ще стане обективна необходимост за 
системата на народната просвета едва тогава, когато България бъде приета 
за член на Европейския съюз (бел.ред:. текстът е от средата на 2006 г.) и 
интересът за инвазия към нея от имигрантски семейства от редица азиат
ски и африкански страни стане реалност.
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Проф д с.н. Майя Грекова:
А една от конкретните мерки за образователната интеграция е присъствие
то (поне) в подготвителната група и в първи клас на помощник на учителя. 
Неговото присъствие и съучастие в образователния процес са важни най- 
малко в следните посоки:
• родителите-роми се чувстват спокойни за децата си, които отиват в от
далечено от квартала (българско) училище:
• помощникът на учителя убеждава родителите-роми в смисъла от об
разованието на тяхното дете и ако се налага - противодейства на мързела, 
незаинтересоваността на родителите-роми;
• помощникът на учителя е пример за децата, а и за родителите им - как
то за ромите, така и за българите:
• помощникът на учителя съдейства за създаването на добри отношения 
между учениците-роми и учениците-българи;
• помощникът на учителя подпомага учителя в работата му в клас, в из
вънкласните и извънучилищни дейности.

Разбира се, има няколко изключително важни предусловия: желание на 
учителя да работи с помощник на учителя изобщо и с конкретния помощ
ник на учителя, създаване на отношения на сътрудничество между двама
та.
Аз съм наблюдавала подобна работа и знам, че е възможно (в работата ми 
като експерт по мониторинг и оценка към изпълнителя на подпроект за 
подготовка и въвеждане на помощници на учителя - Кеър-България по про
ект на НСЕДВ по ФАР - Интеграция на ромското население, 2004).
Разбира се, че има неуспешни практики - когато учителят изобщо не желае 
да работи с помощник на учителя или не желае да работи с този конкретен 
помощник: а когато към това се добави незнаещ и неможещ помощник на 
учителя, би могло да стане направо страшно.
Биха могли да бъдат стимулирани учителите в началния курс - на местно 
равнище - да избират чрез конкурс млади роми, завършили средно обра
зование, за свои бъдещи помощници и след това те да бъдат изпращани 
на съответни квалификационни курсове за подготовка. И още - позицията 
на помощник на учителя трябва да бъде ясно регламентирана, като същес
твуваща в българското училище и пожелалите да имат такава позиция ди
ректори на училища да не бъдат принуждавани да я вместват в наличното 
щатно разписание, а да получават допълнително финансиране за съответ
ните бройки.
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Доц. д-р Илона Томова:
При положение, че помощник-учители или наставници стават хора с нис
ко образование и нискограмотни лица - те не могат реално да помогнат 
за преодоляването на чисто образователните трудности, които децата от 
семейства с функционално неграмотни родители срещат. Тяхната функция 
остава социална - да приберат децата, да ги заведат до училище, да следят 
да не бягат от час, да им раздадат учебници и тетрадки. Лошото е, че в няка
къв момент те стават посредниците, които допринасят за още по-цялостно 
прекъсване на връзката училище-семейство, тъй като родителите им вме
няват изцяло отговорността да се грижат за образованието на децата им.

13, Въпрос:
Трябва ли учителите в изцяло ромски училища или с участието и на роми 
да получават допълнителн стимули - финансови надбавки, повече отпуск и 
пр. ? Как да се осигури качествен състав на този педагогически персонал?

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Както стана ясно, аз съм категорично против съществуването на изцяло 
ромски училища, но си давам сметка, че такива съществуват и вероятно 
ще продължат да съществуват. Не мисля, че учителите, които преподават в 
такива училища трябва да получават допълнителни стимули.
Диференцирането на заплатите на учителите трябва да се определя по дру
ги критерии, за да бъде ефективно и да допринася за повишаване на качес
твото на образованието. Най-важният сред тези критерии е постиженията 
на учениците - резултатите в края на годината, установени чрез национал
но оценяване, сравнени с резултатите от предходната година и/или с вход
ното (за тази учебна година) равнище.

Доц. д-р Илона Томова:
Би могло да се направят подобни стъпки, но само ако учителите са пре
минали през квалификационни курсови за работа в мултикултурна среда 
и/или постигат по-високи резултати в задържането и качеството на обуче
нието надецатароми. Т.е. диференцирано заплащане на базата на квалифи
кацията и резултатите от труда.

Д-р Йосиф Нунев:
Не трябва. За вреден труд ли да им се плаща повече?!... Решението на 
проблема е да се върви към десегрегация.
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По всичко личи, че бъдещият условно наречен „приемен учител” ще тряб
ва да поеме основния дял от трудностите на процеса на десегрегация. В ни
какъв случай не бива да се подценява въпросът за неговата мотивация, ако 
искаме да имаме добри успехи. Освен за преодоляването на етноцентрич- 
ни нагласи и за повишаването на методическата квалификация, би трябва
ло да се мисли и за различни форми на стимулиране на тези учители да 
поемат допълнителните натоварвания, новите интелектуални и емоционал
ни предизвикателства, с които ще е свързана тяхната дейност по образо
вателната интеграция. По едни или други начини тази дейност трябва да 
бъде направена престижна - както посредством прилагане на материални 
стимули, така и чрез повишаване при съответни условия на служебния и 
изобщо на социалния статус на съответния учител.
В това отношение има за решаване редица проблеми. Освен очевидния 
- осигуряването на достатъчно материални ресурси - тук спадат и пробле
мите по организирането на формите на стимулиране така, че да не се насър
чават в рамките на образователната интеграция прояви на печалбарство и 
кариеризъм, а също да се избегне създаването на отрицателен “имидж” на 
интеграцията, което би се получило, ако за работа с ромски деца механич
но се начисляват добавки към заплатата, като че ли става въпрос за опасен 
или вреден труд.
Тези проблеми могат да се решават по линията на свързване на материал
ното и статусното стимулиране с конкретни допълнителни ангажименти 
и постижения на учителите, имащи отношение към тяхното участие в ин
теграционните процеси. Всяка реална стъпка по повишаване на квалифи
кацията (реална - в смисъл, че не се изчерпва с простото присъствие на 
някакво мероприятие или курс) би трябвало по един или друг начин реал
но да се стимулира. Същото се отнася и до всяка допълнителна дейност 
- консултации, индивидуална работа с децата, организиране и водене на 
проекти, инициативи и т.н. За тази цел би трябвало да се направят и съ
ответни промени в нормативната документация, които да конкретизират 
и прецизират формите на възлагане, оценка и контрол на такива дейнос
ти. В това отношение може да помогне и сътрудничеството с неправител
ствените организации, които имат възможност в по-свободни форми да 
насърчават творческите изяви на учителите в сферата на образователната 
интеграция.
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14, Въпрос:
Каква е Вашата оценка на досегашната практика по създаване и въвеж
дане на учители-роми в училища, където се учат и ромчета?

Доц. д-р Илона Томова:
Практиката е разнообразна. Аз бях ръководител на първия проект за въвеж
дане на помощник-учители роми - през 1997-1999 г., по проект на PHARE. 
Обучихме 12 роми-студенти предимно от педагогически специалности в 
квалификационни курсове в Словакия. България и Унгария и те работеха 
като учители в занималните за децата от 1 -4 клас (само един работеше в 
интернат с по-големите деца и 75% от завършилите 7 и 8 клас продължи
ха по-нататък в градски училища в Пловдив и Ямбол). Така на практика 
осигурихме целодневно обучение на децата, а помощник-учителите имаха 
възможност за реална педагогическа практика по време на следването си, 
получаваха учителска заплата, работеха за общността си, тъй като полу
чаваха и студентски стипендии от „Отворено общество’’ или МЦПМКВ. 
Ефектът за децата беше много добър. В отделни случаи бяха привлечени и 
ограмотени и деца, които никога не се бяха записвали в училище, деца от 
улицата. След спирането на финансирането на проекта само 3 от помощ
ник-учителите продължиха работа като редовни учители.
Имаше много критики за обучителните програми за помощник-учители на 
В. Бузов и Хр. Кючуков. ... ПИЧ използва неквалифицирани лица, но не 
съм наблюдавала резултатите от работата им, чела съм само техни самоот- 
чети и самооценки, които едва ли могат да се приемат безусловно, поради 
заинтересоваността на оценителите и поради липсата на квалификация на 
оценяващите за адекватна оценка на работата по проекта.

Проф.д.с.н. Майя Грекова:
Мисля, че познавам не повече от трима учители-роми. Учителите-роми са 
точно толкова учители, колкото и учителите-българи - те могат да бъдат 
учители, в което и да е училище, на каквито и да са ученици. Добре би 
било в училище, в което има ученици-роми да има и учители от ромски 
произход - но не за да учат тъкмо тези ученици, а за да демонстрират въз
можността роми да бъдат и в училище наравно с другите.

Д-р Йосиф Нунев:
Няма такава организирана от някого практика и слава богу. Изборът за 
професия е много личен и ако учители ставаха най-мотивираните сигурно
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нямаше да сме на този хал.
Практиката показва, че ромът-учител и особено директорът на училище 
е образец за ромските деца. В училището, на което бях директор, всички 
малки новопостъпващи в училището ромчета с удоволствие съобщаваха, 
че искат да стават директори като г-н Нунев. Подобна практика споделят 
почти всички учители-роми, с които съм разговарял по този проблем. Най- 
зле от учителския състав обаче се приемат учителите-роми с променливо 
самосъзнание.

15, Въпрос:
Имате ли лични наблюдения и изводи за възможната помощ и подкрепа 
за преодоляване на «отпадането» на роми от училище - от страна на мес
тната власт (общината), местния бизнес, ромски лидери. Църквата?

Доц. д-р Илона Томова:
Ролята на местната власт не може да бъде оценена еднозначно. От една 
страна, подкрепя се съществуването на «слети паралелки» в селските учи
лища, където реално учебният процес е пред-модерен. Толерира се скрито
то отпадане на децата от училище. Толерира се безхаберието на училищни
те власти и производството на неграмотни или функционално неграмотни 
випускници както от началното училище, така и от по-горните степени. 
Не се действа активно за ограничаване на практиката ромските деца да 
бъдат записвани в помощни училища и дори в ТВУ, без извършени прови
нения, просто за да се задържи броят на учителите. Липсват програми за 
постепенно интегриране на ромските деца в масовите училища. Толерира 
се извозването на ромски деца от градските гета към селските училища, 
въпреки ниското ниво на обучение и скритото отпадане на децата, или обу
чението им в слети класове, за да не се закриват селските училища.
Местният бизнес не се интересува от образованието и квалификацията на 
ромите, защото винаги може да намери работници от другите етноси сре
щу ниски възнаграждения при положение, че заетостта в страната е най- 
ниската в Централна и Източна Европа.
Значителна част от ромските лидери са социализирани извън общността 
си (като изключим калдерашите) и влиянието им върху ромите е различ
но.
Църквата може да бъде привлечена като съюзник от активни директори на 
училища, учители и НПО, но понякога тя също може да ограничи достъпа 
до училище след 4 клас при момичетата, когато местният пастор убеди ро
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дителите, че в училището моралът е нисък и там е опасно за дъщерите им. 
Наблюдавала съм такива случаи на различни места в страната.

Проф.д.с.н, Майя Грекова:
Нямам лични наблюдения за помощ и подкрепа от страна на местната 
власт и местния бизнес. Имам наблюдения за помощ и подкрепа от страна 
на ромски лидери и различни църкви. Ако местните ромски лидери сери
озно се захванат с битката срещу отпадането, вероятно ще има добри ре
зултати. Оказа се, че местните (в ромските махали) църкви реално работят 
за "ограмотяване” на възрастното население, срещу непосещаването на 
училище от децата и, въпреки не особено позитивната ми първоначална 
нагласа към тяхната дейност, съм принудена да призная, че постигат доб
ри резултати. Особено, ако проповедниците участват и в други дейности в 
местната ромска общност, т.е. изявяват се като местни "лидери”.

Д-р Йосиф Нунев:
Проблемът с отпадането на ромските деца от училище до сега не е стоял 
сериозно на дневен ред. Има редица кампанийни прояви в тази насока от 
различни централни, регионални и местни институции и НПО, но като ця
ло се е работило «на парче», паради което резултатите са почти нулеви.

16, Въпрос:
Бихте ли изброили до 3 национални изследователски проекта, свързани 
с проблема за «отпадането», които могат да са полезни на колегията 
за следващи изследователски проекти, ако се популяризират по-широко 
у нас?

Проф.д.с.н. Майя Грекова:
Мога да спомена само публикуваното през 2000 г изследване на К. Колев. 
А. Райчев и А. Бунджулов Училището и социалните неравенства и един 
проект на Световната банка, чийто доклад не съм виждала.

Д-р Йосиф Нунев:
Илиев И. и П. Кабакчиева. 2002. Социална оценка на достъпа до основно 
образование в България /ръкопис/. Проектът е финансиран от Световна 
банка чрез Програма за защита на деца в риск на МТСП.
Също:
Денков Д. и колектив. 2001. Ромските училища. Фондация “Отворено об
щество”, София.
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Грекова М. и колектив. 2001. Социологическо изследване по проект “Со
циална интеграция на младите роми”, София.
Факирска, И. 2002. Превенция на ранното отпадане от училище на деца- 
та-роми. В: си. Стратегии на образователната и научната политика. 
Изд. на МОН и НИО. изв. брой, София.
Томова. И. 1995. Циганите в преходния период. МЦПМКВ, София. 
Томова И. 1997. Ромите в условия на криза. В: си. Избор. Изд. къща 
“Избор”, София.
Марушиакова Е. 1992. Проблеми на децата - циганчета. В: Национален 
анализ на положението на българските деца и семейства. УНИТ1ЕФ Со
фия.
Нунев, И. 2006. Ромите и процесът на десегрегация в образоването.
Изд. «Чинени», София.

Доц. д-р Илона Томова:
Знам, че в момента (Бел.ред. - 2006) стартира такъв проект, финансиран от 
ПРООН и че има изготвени доклади за отпадането от българското учили
ще от западни изследователи, финансирани от ПРООН и УНИЦЕФ, докол- 
кото си спомням.

БЛАГОДАРИМ НАЙ-ИСКРЕНО НА УВАЖАЕМИТЕ ЕКСПЕРТИ 
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ ИЗКАЗАНИ МНЕНИЯ!

7.2. Позитивни практики в Източна Европа

В Уводните думи споменахме, че обсъждането на кръга от проблеми за отпадане
то на деца-роми от училище, респ. от образователната система изобщо, може да 
бъде и на практика се разширява значително, ако се интерпретира по същество в 
по-широкия му етнически-расов контекст. В различни части на света, същите или 
поразително общи, подобни проблеми се дискутират и им се търси практическо 
решение - не само за ромите, а за други недоминиращи етнически малцинства, 
раси, мигранти и имигранти, бежански общности и пр. в различен социално-ико
номически, политически и културен обществен контекст в съвременността. Отпа
дането на деца от училище се оказва твърде широко разпространено явление, 
характерно за най-различен тип малцинствени общности, чиято обединяваща, 
повтаряща се характеристика е изоставането в модернизацията на дадената мал
цинствена общност от доминиращия в обществото етнос, конструиращ национал
ната държава, както в Югоизточна, Източна и Централна Европа, така и в Западна 
Европа и САЩ.
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Една от общата, повтаряща се ключова културна бариера пред пълноцен
ното интегриране на малцинството в обществото е недоброто владеене на офици
алния език в националната държава', това е главната трудност за успеха на децата 
от малцинствата и основният проблем, който води до неразбиране на постепенно 
усложняващия се учебен материал от клас в клас, до "загубата на интерес" към 
ученето и дезинтегратпвно поведение, вкл. до чести отсъствия и отпадане от учи
лище. Другата основна причина и при другите малцинства, далеч не само при ро
мите, е задържащата роля на етноса, расата, малцинството, на традиционните 
норми на общността, а където го има - и на гетото. Или както се разбира, отпада
нето на ромите от училище съвсем не е някакво уникално явление само за ромите 
или само за ромите в Източна Европа. Но ние нямаме нито задачата, нито претен
цията за глобално разглеждане на въпросите с отпадането на представители на 
различни малцинствени общности от официалната образователната система. Тук 
желанието ни е, да поставим проблема с отпадането на ромите и извън тесния на
ционален наш регион, като го разберем, осмислим в широкия световен контекст и 
то не просто да демонстрираме колосалността на мащабите и значимостта на кръ
га от проблеми в тази област, но и за да се опитаме да открехнем още една врата 
към богатия опит на други общества.

Така поставен, в широкия глобален мащаб, проблемът с отпадането на 
ромите от училище категорично престава да бъде проблем, свързан с някаква 
етническа уникалност на ромите, както искат да ни уверят някои ромски лидери 
днес у нас. Възможността от ползването на такъв извънредно широк контекст е 
още едно доказателство, че и тук "етническото посредничество’’, за което стана 
дума в началото на настоящата разработка, не е перспективен подход, че подходът 
към отделните индивиди, независимо от кой етнос, вяра и пр. са, е надеждният 
път за решаване на проблема в съвременното, модерно общество. Която методоло
гия коментирахме в началото.

7.2.1. Опитът от образованието на ромите 
в Унгария, Словакия и Чехия

В страните на Централна и Източна Европа - Унгария, Словакия, Чехия също се 
наблюдават процеси на сегрегиране на ромски деца в различни училищни форми: 
"специални помощни (оздравителни) училища”, ‘‘ромски класове”, “гето учили
ща". Тези случаи са проследени в изследването на Европейския център за права 
на ромите (ЕЦПР) и са публикувани в книгата “Стигмата” ( Stigmata, 2004).

Важен източник на информация за ромските училища в европейските стра
ни са и докладите, изготвени от Европейската програма за наблюдение и застъпни
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чество (ЕПНЗ), публикувани в книгата “Равен достъп на ромите до качествено 
образование'' (2007). Направените доклади обобщават съществуващите данни за 
образованието на ромите в отделни страни на Централна и Източна Европа и до
пълват тази информация със собствено изследване (проведено през 2005), чиито 
основни методологически компоненти са: изчерпателен литературен преглед и те
ренно проучване за всяка от страните.

В Централна и Източна Европа ромите са най-силно представени в специ
алните оздравителни (помощни) училища и класове в редовни училища.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА (Stigmata, 2004: 23-5)
Според преброяването от 2001г. - 11 716 лица са идентифицирани като ро

ми. Според оценки на чешкото правителство обаче в Чешката република живеят 
200 000 роми. Според чешкото правителство приблизително около 75% от ромски
те деца посещават специални помощни училища. Според официални оценки за 
академичната 2001-2002 година учениците в оздравителните специални училища 
са 28 151, от които 25 336 са с ромски произход.

Според изследване на Европейския център за права на ромите (ЕЦПР) в 
късната 2002 в трите чешки града - Кладно, Теплице, Соколов протичат необра
тими процеси на сегрегация на роми в училищата за деца с нарушения, регистри
рани с изследването на ЕЦПР от 1999. В Кладно има 2 оздравителни специални 
училища за деца с множествени отклонения, като ромските деца там са 72% от 
всички деца, посещаващи специалните оздравителни училища.

В допълнение, в съответствие с оценките (регистрирани от ЕЦПР) на ди
ректорите на 15 редовни начални училища и местни ромски активисти през учеб
ната 2002-2003, ромите са 212 или 3.2% от всички ученици в редовните начални 
училища в Кладно. Анкетираните споделят, че ромите са над 5% от цялото град
ско население.

В Теплице има три оздравителни специални училища, две от тях са час
тни. Ромските ученици са приблизително 63% в оздравителните специални учи
лища и са главно концентрирани в държавните специални училища - там учат 
80% роми. Според информация на директорите 4% от общия брой на учениците, 
посещаващи редовни начални училища в Теплице са роми; но тук се включват и 
ромски ученици в "специалните помощни (оздравителни)” класове на редовните 
начални училища.

В Соколов има едно специално оздравително училище, според неофициал
ни данни в учебната 2002-2003, 115 деца са записани в оздравителни специални 
училища, от които 83% са роми.

В допълнение има и 8 редовни начални училища. Оценките, направени 
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от регионалния офис на Карлови Вари и ромски активисти са, че учениците в на
чалните училища в Соколов за академичната 2002-2003 са малко над 3000 , от тях 
ромите са около 300.

УНГАРИЯ (Stigmata, 2004: 25-75)
Според преброяването от 2001г. 190 046 лица са се идентифицирали като 

роми или приблизително 1.8% от общото население. Според експертни оценки 
обаче броят на ромите е около 550 000 - 600 000 или 5.3-5.8% от населението.

Последните данни за образователния статус на ромските деца в Унгария 
са събрани от Министерство на образованието за училищната 1992-1993. След 
влизане в сила на законодателството за защита на личните данни, официалното 
регистриране на етническата принадлежност на учениците в унгарските училища 
е премахнато. Много изследвания на ромите в унгарската образователна система, 
проведени след 1993г. са базирани на експертни оценки.

Според изследване в учебната 1998-1999, проведено от Delphoi Consulting 
има 986 начални училища (28.7% от всички начални училища в Унгария), в които 
броят на ромските ученици е над 8.5%. Около 1/3 от тези училища (361) са били 
изследвани. Според резултатите за периода от шест години между 1992 и 1998 
процентът на ромските ученици в училища с малък дял на ромски деца е намалял, 
докато делът на ромски деца в училища с висок процент на ромски ученици се е 
увеличил.

Според изследването на Delphoi повече от 1/4 от училищата със значите
лен процент роми (над 8.5%) са разположени в малки поселения с население по- 
малко от 1000 човека, докато около 20% от тези училища са в градове с население 
над 10 000 души. Според изследването, ромските деца се обучават в относително 
малки училища, с ученици между 120 - 200 ученика; тези училища са разположе
ни в по-малки градове и села и в покрайнините на градовете.

Същото изследване анализира дела на ромските ученици в специални оз
дравителни програми. Училищата, които провеждат оздравителни програми със
тавляват 23.2% от общия брой на училищата, където делът на ромските деца е 
между 15 и 25%; 31% от общия брой на училищата, където делът на ромските 
ученици е между 25% и 40% и 36.6% от общия брой на училищата където делът на 
ромските ученици е над 40%. Така се оказва, че повечето ромски деца посещават 
оздравителни програми.

Или ромските деца съставляват повече от 50% от всички ученици в оз
дравителното специално образование. Освен това, с увеличаване на дела на ром
ските деца в училище, нараства и делът на ромските деца, които са в специално 
образование. Повече от 80% от ромските деца, следващи специални оздравителни 
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програми се обучават в училища, където ромите са повече от 25% от всички обу
чаващи се.

В изследване от 2001г., проведено от Унгарския институт за изследвания в 
образованието, в 192 унгарски начални училища, около 40% от учениците са роми. 
В изследваните училища изследователите отчитат 157 класа с не-ромски деца и 
311 класа с ромски деца. Това означава, че 15.7% от ромските ученици посещават 
хомогенни ромски класове. Оценките базирани на това изследване внушават, че 
на национално ниво 10% от ромските деца посещават хомогенни ромски класове 
и 6-7% посещават класове където ромските деца са мнозинство. Изследването кон
статира, че почти всеки шести клас (17.2%) е хомогенен ромски клас в училищата, 
където делът на ромските ученици достига 40%. Базирайки се на изводи от това из
следване, изследователите оценяват, че има приблизително 700 хомогенни ромски 
класа в страната. Около 6000-8000 ромски деца, учещи в редовни училища учат в 
напълно сегрегпрано обкръжение.

В допълнение, докладите на Европейската програма за наблюдение и зас
тъпничество (Равен достъп, 2007: 70) констатитрат, че в Унгария, в 40% от учи
лищата има разлика между оборудването на сегрегирани и смесени класни стаи. 
В 1/3 от училищата ромските паралелки имат по-малко обучителни помагала, до- 
като в по-малко от 1/3 от тези училища, инвентарът е в по-лошо състояние от 
мнозинството от ромските класове. В същата публикация се посочват наличието 
на доказателства, че ромските училища привличат учители, които не са квалифи
цирани; в Унгария във всяко трето училище с над 80% ромски ученици се наемат 
неквалифицирани учители (Пак там: 71).

СЛОВАКИЯ (Stigmata, 2004: 28-33)
Според преброяването от 2001 в Словакия 89 920 са се самоидентифици- 

рали като роми или 1.7% от цялото население. Според експертни оценки броят на 
словашките роми е между 480 - 520 000 или 8.9-9.6% от цялото население.

Според данни на Института за информация и образование, младежта и 
спорта, базирана на идентификация на ромски ученици от училищни директори и 
учители, 21.4% от всички ромски ученици посещават училища за деца с уврежда
ния. Ромите в тези училища съставляват 65.2% от учениците в специални учили
ща за деца с увреждания.

В публикацията на Словашкия институт за информация и образование бро
ят на ромските деца за 2000-2001 е 4 448. Но според методологическият център на 
Прешов. този брой е силно намален и реалният брой на ромските деца в Словашка
та училищна система за 2000-2001 е 47 701 или 8.28% от всички ученици.

Въпреки този намален брой на ромски ученици, Словашкият институт за 
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информация и образование дава данни, че 38.4% от всички ромски деца отиват в 
специални оздравителни училища; съответно от словашкото мнозинство този дял 
е 2.5% и за децата от унгарското малцинство е 2.9%. В региона на Прешов, където 
ромската общност е най-голяма, ромските деца в специални училища са 48.7% от 
общия брой на ромски деца в училища в региона; съответният процент на деца от 
словашкото малцинство за този регион е 2.5%. Макар в повечето региони ромите в 
общия брой на населението на региона да са по-малко от 1%, броят на ромски уче
ници в оздравителните специални училища са няколко пъти повече като сравнени 
с броя на ромските жители в съответния регион. Например, в региона на Нитра 
процентът на ромски ученици в оздравителните специални училища е 12 пъти по- 
висок от процента на ромското население в региона; в Прешов 10 пъти по-висок; 
в Търнава - 15 пъти по-висок.

В национален план, процентът на ромите в оздравителните специални учи
лища е 9 пъти по-висок от дела на ромите в цялото население според официални 
данни. Освен това, в Словакия специалните училища с висока концентрация на 
ромски деца често пъти ползват сгради, които не отговарят на официалните стан
дарти (Пак там: 70).
ЕЦПР проведе собствени изследвания в три словашки окръга през есента на 2002. 
Изследването установи много по-висок дял на ромски деца в оздравителните спе
циални училища, отколкото посочените в официалните данни. Според докладите 
на Европейската програма за наблюдение и застъпничество в Словакия в малките 
начални училища (1-4 клас) до 22% от учителите са нискоквалифицирани, а мно
зинството от тези училища са в селски райони, като много от тях се посещават от 
ромски деца. Според доклади делът на неквалифицираните учители в Словакия е 
една трета.

Освен това, някои редовни начални училища имат отворени специални 
класове за деца с увреждания, които са с учебна програма на специалните помощ
ни училища. Тези класове са почти изцяло ромски.

В страните на Централна и Източна Европа съществуват и сегрегирани 
ромски училища:

УНГАРИЯ
Такава е ситуацията в унгарския град Сентес, провинция Ксонград 

(Stigmata, 2004: 68). Населението в града (според преброяването от 2001) е 31 638, 
ромското население е 165 човека; но според експертни оценки действителният 
брой на ромите е над 1400 души. Едно от осемте начални училища е ромско гето 
училище, в което се обучават деца от ромската общност, населяваща покрайнини
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те на града; училището се намира на 2 км от ромския квартал, 90% от учениците 
в училището са роми. От седемте останали училища, само едно има ромски деца 
- 24% и това е специализирано помощно училище.

Унгарският град Алсосолка с 6 044 жители, от които 912 роми(според 
преброяването от 2001); но според експертни оценки реалният брой на ромите е 
1400. В града има три начални училища. В едно от училищата ромските деца са 
между 25-30%, а в училището, което е най-близо до ромския квартал, типично сег- 
регирано училище, наречено “циганско”, има толкова ученици, колкото другите 
две училища в града, но е в по-малка сграда. Това училище от 1989г. се развива 
като училище със “специализирани помощни” класове за деца с ментални увреж
дания.

Някои гето-училища се формират поради това, че броят на ромски деца в 
тях нараства и родителите не-роми извеждат децата си от тях. Големият брой на 
роми се асоциира с ниско качество на образованието, такъв е случаят с унгарско
то училище в град Форо (Stigmata, 2004: 72). Докладите на ЕПНЗ (Равен достъп, 
2007: 73) констатират, че в Унгария процентът на повтаряне на един и същ клас за 
ромите е пет пъти по-висок, а процентът на пропусналите класове - дори осем пъ
ти по-висок, отколкото е процентът, отнасящ се за техните унгарски връстници.

В СЛОВАКИЯ
има гето училища, формирани в следствие на демографски промени ( Stigmata 
2004: 70). Те се развиват вследствие на демографските промени и емиграцията 
към градовете на не-ромското население; и тези процеси протичат главно в селски 
области.

В селата на областите Прешов и Кошице има училища, които са начални 
от 1-4 клас. Тези училища имат слети класове и в тях ромските ученици са мнозин
ство. Такива училища понякога се използвани, за да сегрегират ромските ученици 
от не-ромски.

В някои случаи ромски училища се формират, когато главното училище 
има няколко сгради', тогава ромските деца се отделят обикновено в старата пос
тройка; такъв е случаят на училището в Хермановце в Източна Словакия (Stigmata 
2004: 74). До 1990 училището се помещава в обща сграда; по-късно се построява и 
не-ромските деца се преместват там, докато ромите остават в старата сграда. 
Такива случаи има и в Унгария.
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7.2.2. Ромският случай в съседна Румъния

Абсолютният брой на ромите сред страните в Източна и Централна Евро
па е най-висок в съседна Румъния. Затова и опитът от изследванията на румънски
те колеги е ценен за нас, още повече, че вече те са натрупали доста опит и публи
кации в областта.64 Ромите са били предмет на интерес още в началото на XX в. 
(Ion Chelcea), но през социалистическия период, след Втората световна война, 
проблемите на това население са били игнорирани, с изключение на две мащаб
ни проучвания на Джордже Николае и Михай Мерфеа. След 1990 г. се провеждат 
множество теренни изследвания и анализи върху въпроси на ромското население 
в северната ни съседка.

64 Следващите редове са на основата на подробни обсъждания и информация, предоставена ми от трима румън
ски изследователи-учени социолози, автори и съавтори на някои от по-новите публикации в областта: Йоан Мар- 
джинан. Юлияна Прекупецу и Ана Мариа Преотеасу. Особено ценни за случая се оказаха новите разработки: 
Marginean. I., ed. 2001. Research on the Roma. The Institute of Quality of Life, Bucharest: Ionescu, M. and Sorin Cace. 
2006. Public Policies for Roma. Evolution and Perspectives. Bucharest: Expert. Използвани са и текстовете за роми
те в Румъния от книгата Stigmata. Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe. 2004. Budapest: 
European Roma Rights Center.

Както във всяка страна от Източна и Централна Европа, въпросът за коли
чественото присъствие на ромите (абсолютен брой и относителен дял) е спорен 
и зависи от много фактори, сред които най-важни са методите за идентификация 
и степента на акултурация и интеграция на ромите сред доминиращия или други 
етноси в страната. Така, според преброяването от 2002 г. ромите в Румъния са 
535 140 (http://wwwresensamant.ro), докато ромски организации твърдят, че роми
те в страната са между 2 500 000 и 3 000 000. Част от авторите приемат една ос
реднена величина, че ромите в Румъния са около 1 000 000, изхождайки от едно 
мащабно изследване от 1992 г, в което са използвани в съчетание едновременно 
различни методи за регистрация. Подобни са резултатите от повторението на то
ва изследване през 2002 г. Накратко, се приема, че, според ползваните критерии, 
методики, ромите в Румъния са между 2.5-3% и 8.4-11.7% от цялото население, 
което ги поставя като етнос на второ или трето място по численост, след румънци
те и наред с унгарците в Румъния (6.6%).

Основните проблеми на и с хората от ромския етнос поразително се пре
повтарят с тези в другите страни от Централна и Източна Европа. И в Румъния 
ромското население е много по-силно засегнато по отношение на жизнения стан
дарт в посткомунистическия период. Колапсът на старата икономика, закриването 
на предприятия, съкращенията и уволненията най-масово засягат по-нискоквали- 
фицирания персонал, каквито са обикновено ромите. По данни на официалната 
статистика от 2001 г. равнището на бедност сред румънските роми е 75.1%, дока
то при самите румънци то е 24.4%, при унгарците 19.9%(Ionescu, Сасе. 2006:18).
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Голяма част от ромските семейства живеят заедно без официално оформен брак 
(40% към 1998 г.). Характерно е ранното “задомяване” на ромските девойки (84% 
преди да са навършили 20 г.), а с това има и ранна раждаемост (преди 18 г.), като 
този процент нараства напоследък. Множеството проучвания и анализи на румън
ските роми от 1990 г. насам могат да се групират в три насоки: социално-икономи
ческите им проблеми и перспективи, отношенията им с различните власти, инсти
туции и обществени услуги, и перспективи на ромската идентичност в Румъния. 
Обсъждайки изводи на колеги и техните общо 162 публикации в областта през 
последните 20 години, категоричното заключение е, че “образованието е главният 
фактор, който оказва влияние върху възможностите на ромите за личностно и про
фесионално pa3BHTHe"(Marginean, I., ed. 2001:8). Звучи ни твърде познато, нали?!

Голямата част от румънските роми учат в училищата, намиращи се в ром
ските гета и по този начин те са изцяло под влияние на "културата на гетото'’. 
Сегрегацията на ромското образование се увеличава в резултат от демографските 
процеси (при високата раждаемост на ромите) и от факта, че родителите на деца- 
нероми изтеглят своите деца от тези „смесени” училища. Обикновено, сегрегира- 
ните училища поддържат доста по-ниско равнище на образование и качеството 
на преподаване. Това се изразява и във факта, че училищата, където преобладават 
ромчета (над 50%), са значително по-слабо материално-технически оборудвани, с 
по-слабо подготвен учителски персонал, с малко финансови средства и т.н., като 
цяло по-ниско качество на образователните услуги. “В Румъния 40% от предимно 
ромските училища имат нужда от основни ремонти, а сградите в обществените 
училища с висок процент на роми са като правило по-стари; има голяма разлика 
между условията в селските и градските училища, като селските са с по-лоши ус
ловия. ''(Равен достъп, 2007: 73).

Сегрегацията се проявява и в онези училища, където се учат и не-роми, но 
където ромите са предимно концентрирани в "отделни класове”. Това по същес
тво също е форма на расово-етническа дискриминация. Всъщност сегрегацията 
започва още от предучилищна възраст - в Румъния около 4 пъти по-малко са ро
мите, спрямо останалите, които получават предучилищна подготовка, която, както 
знаем, е често решаваща за училищната адаптация, интерес и успех. Около 80% от 
децата, които не са включени в образователната система в Румъния са роми, като 
постепенно нараства делът на неграмотните възрастни роми, чийто дял в момента 
е около 40%.65 В Румъния само 29% от ромските ученици започват 8 клас, показ
вайки значителен процент на отпадане през последните години в училище (Пак 
там).

63 По данни на румънското Министерство на образованието, Института за изследване на качеството на живот и 
UNICEF от 2002 г.

Участието на роми във висшето образование е в порядъка на изключения.
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Според едно репрезентативно изследване сред ромите от 1998 г., от ромчетата 
между 7 и 18 г. регистрирани като ученици са едва 53.4%, а 15.3% официално са 
прекъснали, други 16.9% - изобщо не са регистрирани в училище (за останалите 
14.4% - няма информация). Изследователите регистрират дълбока сегрегация, от- 
деленост, изолираност на ромския етнос. Отчита се силното влияние на ромското 
семейство за отношението на децата към училището и за намаляване на високия 
дял на "отпадащите роми” от образованието.

Формулират се изисквания към Министерството на образованието за под
помагане на образованието на ромските деца, за изработването на стратегии и 
политики в тази насока, вкл. за образоване и на възрастни роми, за развитие на 
мрежата от детски градини и пр.. като се разчита на сътрудничеството с ромски 
НПО. Важна роля в стремежа да се проедолява разликата в качеството на полу
чаваното образование играе действащия от 2005 г. Фонд за образование на роми
те (Roma Education Fund - REF), основан от Джордж Сорос, с капитал около 30 
млн.$ (Ionescu, Сасе. 2006:64).

7.3. Обобщени идеи за образователна десегрегация
7.3.1 Инициативи срещу отпадането от училище от 

расови и етнически малцинства в САЩ

Тук ще представим част от богатия опит на САЩ и Европейския съюз по обсъж
даната проблематика. Добре е да видим и се поучим от това какво правят в САЩ, 
какви федерални, национални, щатски и други местни програми и политики се 
предприемат срещу отпадането от училище66. За нас е интересно да разберем по
вече: какви са насоките в създаването и поддържането на програми, субсидии 
в борбата срещу отпадането на деца от училище, главно от малцинствата и от 
нискообразовани слоеве, какво конкретно се предприема, какви са инициативите 
срещу отпадането. Както се вижда и от приложения текст, силно впечатляваща е 
мащабността и обхватността на тези програми, огромните по мащаб ресурси, 
специално отделяни и на федерално, и на местно, щатско ниво.

66 За изготвянето на първия от следващите три текста, колективът на проекта изказва своята сърдечна благодар
ност за работата по материали на образователната система на САЩ на Кевин Алън, докторант от университета в 
Хюстън (САЩ) и стипендиант по Програмата “Фулбрайт” в София, който с безкористна готовност ни помогна 
по проекта през 2005-2006 г. Преводът на текстовете е дело на Ивелина Ватова.

Първата реакция у нас навярно ще бъде: е, да, те, американците могат да 
създават тези програми, но това е огромна страна, с мощна икономика и ресурси... 
Такова извинение не е оправдание за съществуващата у нас все още плахост, неу
вереност, частичност ("инициативи на парче”) в политиката срещу отпадането от 
училище. У нас наистина е направено и се прави немалко, и като национална, и 
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като местна политика, но, знаем, че резултатите далеч не са така добри и надеж
дни, за да сме спокойни за позитивната перспектива. Основна причина за нашата 
неудовлетвореност е, че борбата с отпадането на роми и на други деца от образо
вателната система не се е издигнала в ранг на един от първостепенните приори
тети на цялостната държавна образователна политика. Полезни, но съвсем 
недостатъчни са мерките, инициирани и координирани от Министерството на об
разованието или от Министерството на труда и социалната политика. Досегашно
то оправдание, че няма средства днес, може да се компенсира с по-умелото пол
зване на възможностите на структурните и кохезионни фондове на Европейската 
общност. Но на първо място, преди това е необходима силна, единна и постоянна 
политическа воля за провеждане на системата от мерки и програми, като част от 
разбирането, че “доброто образование” е неотменен първи приоритет и предпос
тавка за добро качество на живот на гражданите от различните слоеве и етноси, а 
с това и изобщо за “доброто общество”. Това е първият и най-важен урок от запоз
наване с материалите тук по американските програми срещу отпадането от учи
лище. Освен разностранната информация тук се предлагат и адреси за директен 
контакт, с пощенски или интернет адреси, имена на институции и автори, които 
могат лесно да бъдат установени и допълнително в интернет мрежата за извлича
не на повече детайли.

Интересна и полезна информация и предложения се съдържа и в другите 
два документа - препоръките за ромската образователна десегрегация на Евро
пейския център за правата на ромите (European Roma Rights Center), както и една 
петиция, предложена и подписани от български експерти и политици, работещи 
от години по ромската тематика. Конкретните инициативи, програми, методики, 
технологии и техники в тази насока, представени тук по-скоро под формата на 
доклади и отчети за успешни политики в областта на “отпадането“, могат да нп 
служат като полезен извор на идеи, да ни подскажат рационални насоки за управ
ленски политики и добри практики в нашите условия.

Уверени сме, че при все, че има регионално-политически и национално- 
държавни своеобразия на условията и инициативите, въпреки че върху отделни 
текстове може и е нормално да се спори, опитът от борбата срещу отпадането от 
училище може да бъде изключително полезен за нашите изследователи, полити
ци, управленци, работещи в областта.
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ФЕДЕРАЛНИ ПОЛИТИКИ СРЕЩУ ОТПАДАНЕТО

По-долу е представена политическата рамка на правителството на САЩ относно проце
сите на отпадане от училище или на задържане в училище на учениците (на англ.ез. 
основните два термини са dropout/retention). Тя се свързва със специалния Закон "Без изос
таващи деца”.

ПРОГРАМА СРЕЩУ ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ67

67 Бел.ред.: Част от цитираната тук литература не е посочена и в Литературата, накрая на настоящата книга, по
ради трудности да се издирят всички източници. Но тези цитирания са оставени за коректно съответствие с ори
гинала и за първоначална ориентация на читателя. В конкретния случай: вж. School Dropout Prevention Program 
(Formerly: Dropout Prevention Demonstration Pro gram). Title I, Part H - http://www.ed.gov/programs/dropout/index. 
html
68 C оглед на възможност за по-подробна информация, всяка от програмите предлага и директен контакт, вкл. за 
интересуващите се извън САЩ. За тази програма всеки може да установи контакт с: Christine Jackson, Office of 
Elementary and Secondary Education, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW., Room 2W104, FOB- 
6, Washington, DC 20202-6254. phone: (202) 260-2516. e-mail: dropoutprevention@ed.gov

Целта на тази нова инициатива е да се отпуснат субсидии за щатски и местни образовател
ни агенции, които да работят за превенция на отпадането от училище, както и за връщането 
на деца с подобни проблеми отново в класните стаи. Училищата, които получават подобна 
помощ, трябва да се погрижат за ученици от 6 до 12 клас. За да се включат в програмата, 
процентът на децата, отпаднали от тези училища или от прогимназиите, осигуряващи им 
ученици, трябва да превишава средния за щата.

Дейностите, финансирани по тази програма, трябва да гарантират, че всички уче
ници имат реални благоприятни възможности да постигнат своя най-висок учебен потен
циал, благодарение на най-широк спектър от училищни програми. За разлика от досегаш
ните проекти, финансирани по демонстративната програма “Превенция на отпадането от 
училище”, новите субсидирани субекти трябва да реализират ефективни, устойчиви и ко
ординирани програми за превенция на отпадането от училище, които включват дейности 
като:

• Професионално развитие;
• Снабдяване с учебни материали;
• Планиране и изследователска дейност;
• Образование, насочено към отстраняване на слабости и грешки;
• Редуциране на съотношението между ученици и учители;
• Усилия, за да се помогне на учениците да се справят с щатските 

учебни стандарти;
• Съвети и помощ за ученици в риск;
• Реализиране на всестранни и изчерпателни модели за училищна 

реформа, като например създаване на по-малки учебни общности;
• Дейности за завръщане в училище на отпаднали деца. Те трябва да се

основават на научнообосновани стратегии, които могат да бъдат широко възпроиз
веждани и са устойчиви.68
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АМЕРИКАНСКИ ФЕДЕРАЛНИ ПРОГРАМИ 
ЗА МЕСТНИ ЖИТЕЛИ®

Тези субсидии могат да се намерят и на интернет сайта на Министерството по образова
ние на САЩ и са изготвени като помощ специално за американските индианци.

Целта на тази програма е да помогне да се прекъсне цикълът на бедност и негра
мотност, като се подобрят образователните възможности на хората с ниски доходи сред 
американските индианци и при семействата на местните жители в Аляска. Тази програ
ма интегрира образованието в ранна детска възраст, грамотността сред възрастното на
селение или основното образование за възрастни, образованието за родители и интерак
тивните дейности за родителско-детска грамотност в унифицирани програми за семейна 
грамотност, и е насочена към индиански племена и племенни организации, признати от 
федералните закони.

ПРОГРАМАТА “ФОРМУЛА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА 
ИНДИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ”69 70

69 Even Start Grants for Indian Tribes and Tribal Organizations.
70 The Indian Education Formula Grant.
71 Demonstartion grants for Indian children.
72 Native American and Alaska native children in school program.

Програмата осигурява финансиране на местни образователни агенции при усилията им 
да реформират учебните програми на основното и средното училище там. където се учат 
индиански деца. Финансово подпомаганите програми трябва да се съобразят с предизви
кателствата на Щатските стандарти за учебното съдържание и на Щатските стандарти за 
успеваемост на учениците, които се прилагат спрямо всички ученици, и така да бъдат нап
равени, че да оказват помощ на индианските деца да покрият тези стандарти.

Друга подобна програма71 предвижда да се увеличат образователните възможнос
ти пред индианските деца и постиженията им в процеса на обучение в доучилищната въз
раст, в основното и в средното училище, като се предлагат ефективни услуги и се прилагат 
ефективни програми, свързани с развитието, проверката и демонстрацията на знания и 
умения.

Трета програма72 предоставя субсидии на подходящи, отговарящи на необходи
мите условия единици, които подкрепят образователните проекти за езиково обучение на 
деца от местното население на Америка, Аляска, Хаваите и Тихоокеанските острови, кои
то владеят ограничено английския език. Програмата предвижда да се осигурят условия за 
подобни деца, за да могат те да подобрят своя английски и да покрият същите стандарти 
за постижения в училище като всички деца, включително и да посрещнат предизвикател
ствата на Щатските стандарти за учебното съдържание и на Щатските стандарти за успе
ваемост на учениците, както и, до колкото е възможно, да се окаже подкрепа при развитие 
на уменията на такива деца за изучаване на родния им език. Субсидията може да подкрепи 
изучаването на местните американски езици.
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ОБРАЗОВАНИЕ НА МИГРАНТИТЕ

Следващите форми на подкрепа по Програмата за образование на мигрантите73 не са пряко 
свързани с отпадането от училище и оставането в училище, но биха могли да са приложи
ми, когато става дума за маргинализираните групи от ученици и тяхното запазване, остава
не в образователната система.

73 Migrant Education Program (МЕР).
74 МЕР Consortium Incentive Grants. Стипендиите на консорциум МЕР са стимулиращи и са разрешени в съответ
ствие с Раздел 1308 (d) от Закона за основното и средното образование от 1965 г. (ESEA), изменен през 2001 г. от 
Закона “Без изоставащи деца” (NCLB).

ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСОРЦИУМИ ЗА КООРДИНИРАНЕ 
НА ПРОГРАМИТЕ СРЕЩУ ОТПАДАНЕТО

Чрез тази програма74 Министерството осигурява финансови стимули за щатски образова
телни агенции (State Educational Agencies - SEAs) да участват във високо квалифицирани 
и компетентни консорциуми, които подобряват вътрешнощатската или междущатската ко
ординация на програми за образование на мигранти, като се обръщат към ключови потреб
ности на децата на мигрантите. прекъснали своето образование.

Самата програма за образование на мигрантите предвижда да:

1. Подкрепя високо качествени, всестранни и изчерпателни образователни програми за 
деца на мигранти, за да се постигне редукция на образователната дезинтеграция и да 
се намалят и останалите проблеми, които са вследствие от непрестанни промени в мес
тоживеенето;

2. Гарантира, че децата на мигрантите, които сменят местоживеенето си в Щатите, по 
никакъв начин не са наказани от несъответствията и неравенствата между отделните 
щати в учебната програма, от изискванията за завършване на образованието, както и от 
Щатските стандарти за учебно съдържание, и от Щатските стандарти за успеваемост 
на учениците:

3. Гарантира, че координирано и ефикасно на децата на мигрантите се осигуряват подхо
дящи образователни услуги (вкл. и допълнителни, поддържащи услуги), които удовлет
воряват техните специфични потребности;

4. Гарантира, че децата на мигрантите получават пълни и подходящи възможности да пос
рещнат същите предизвикателни Щатски стандарти за учебното съдържание и същите 
Щатски стандарти за успеваемост на учениците, както и всички останали деца;

5. Създава програми, за да се окаже помощ на децата на мигрантите да преодолеят об
разователната дезинтеграция, културните и езиковите бариери, социалната изолация, 
различни здравословни проблеми и другите фактори, които възпрепятстват подобни 
деца да развиват способностите си, за да прогресират в училище, както и за да подгот
вя подобни деца за успешен преход към образование след средното или към трудова 
заетост;
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6. Гарантира, че децата на мигрантите имат полза от системните реформи, осъществява
ни от щатските и местните власти.

ПРОГРАМНА ЦЕЛ

Целта на Програмата за образование на мигрантите (МЕР) е да гарантира, че всички миг- 
рантски ученици успяват да покрият предизвикателствата на учебните стандарти и завър
шват средното училище с диплома (или покриват изискванията за общо образователно 
развитие - GED - General Educational Development), която ги подготвя за отговорно граж
данство. по-нататъшно обучение и продуктивна трудова заетост.

ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ СРЕЩУ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 
НА ЛАТИНО-АМЕРИКАНЦИ

Следват две програми, насочени към задържане в училище на латино-американските, най- 
вече испаноговорящите ученици. Това са най-детайлно разработените програми в тази 
област. Те имат важно значение, тъй като латиноамериканските ученици заемат най-голям 
дял сред всички отпаднали от училище деца в САЩ.

Проектът “Аделанте”
Проектът “Аделанте” стартира през 1988 г. в Кийн Колидж, Ню Джърси, САЩ и в момен
та се прилага в три училищни района в Ню Джърси. Целите на този проект са повишаване 
на успеваемостта при завършване на средното училище сред испаноговорящите ученици 
(особено при онези, които все още изучават английски), увеличаване на техните възмож
ности да постъпят в колеж и нарастване на броя на онези, които започват да се занимават 
с учителската професия.

Испаноговорящите ученици в прогимназията и в гимназията получават обучение 
по учебните предмети, консултации от съветници по въпроси, свързани с кариерното им 
развитие и от личностен характер, асистентска помощ при усвояване на учебния материал 
от връстници (peer tutoring) и наставничество от испаноговорящи професионалисти. Това 
се осъществява на територията на Кийн Колидж по време на интензивната пет седмична 
Лятна Академия и през учебната година по време на съботните академии. Обикновено уче
ниците се включват в програмата в прогимназията и са стимулирани да продължат в нея 
до като завършат средното си образование.

Академичните курсове включват английски като втори език, наука и математика. 
Класът се състои от по 15 души. Учителите са свободни да разработят курсове, които пре
дизвикват интерес и са подходящи за учениците, като използват едновременно английски 
и испански в класната стая и в социалните мероприятия, които се организират, както и да 
пренареждат графика на своя клас, а, ако се наложи, да добавят специфични проекти или 
пътувания извън района на колежа.

Консултациите по въпроси, свързани с личностни или кариерни проблеми, са клю
чови аспекти в програмата. Консултантите по програмата, подобно на учителите, идват от 
училищата-участници в програмата, и се включват във всички прояви, така че те познават 
достатъчно добре учениците. Учениците редовно се срещат със своите консултанти наса
ме или в малки групи и изкарват пълен курс, преподаван от консултанта, който покрива 
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социални и учебни теми. Консултантите организират още и дневни и вечерни сесии за 
родителите, като ги канят да дойдат в района на колежа и да разговарят по теми, предло
жени от самите тях.

Асистирането при усвояване на учебния материал от връстници (peer tutoring) съ
действа за постигане на целта на проекта “Аделанте” относно стимулиране на учениците 
да навлязат в учителската професия. Обучаващи са ученици от гимназиалните класове, те 
са от испаноговорящите и афроамериканските среди. Обучаващи са и студенти от първи 
и втори курс на Кийн Колидж. Мнозина от тях обикновено са бивши участници в проекта 
“Аделанте”. Към всеки от тях е прикрепена малка група от ученици, с която обучаващи
ят трябва да се среща, да работят заедно в клас и да общуват помежду си, чрез писани 
диалогови журнали-дневници (written dialogue journals). Обучаващите служат за ролеви 
модели. В същото време самите те получават интензивно и постоянно обучение. Те изуча
ват задачите и отговорностите пред учителстването и често се насърчават да продължат с 
учителската кариера.

Програмата за наставничество включва сътрудничество с HISPA (организация за 
услуги на испаноговорящите, ангажирана с насърчаване на образованието за младежи и 
деца от малцинствата). Учениците се срещат редовно с наставниците, като целта тук е со
циализацията на първите или възможност да съсредоточат вниманието им върху учебни 
и професионални дейности. За целта те посещават службата на наставника, извършват 
някаква училищна работа или попълват документи за кандидатстване в колеж.75

75 Повече информация по този проект “Аделанте”: Ала Магна Schumann, Dean, School of Education, Kean College 
of New Jersey, Union, NJ, 07083.
76 Stanford Mid-Peninsula Urban Coalition, 1990

ПРОГРАМАТА 
“КАЛИФОРНИЙСКИ АКАДЕМИИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО”

Програмата представлява тристранно партньорство между щата, местните училищни ра
йони и подкрепящия ги бизнес. Щатът осигурява стипендии чрез пряка финансова подкре
па или чрез материална помощ от участващия бизнес и училищни региони, за да се създа
де академия. Целите са да се осигури учебно и професионално обучение на изоставащите 
ученици и да се намали безработицата сред младежта.

Участието в програмата е доброволно. Ученици, чиито незадоволителни резулта
ти ги поставят в рискова ситуация да бъдат скъсани или да бъдат изключени от училище, 
трябва да покажат, че “искат да се завъртят на 180 градуса”76. Учениците кандидатстват и 
минават на интервю през втория семестър на 9 клас. Екипът от Академията (преподавате
ли, администратори, съветници) и след това представители на бизнес-средите, участващи 
в програмата, се срещат с родителите на кандидатите, за да обяснят целите на програмата, 
да отговорят на въпроси, породени от интерес и загриженост, и да получат позволение уче
ниците да участват в програмата. Избраните ученици започват да работят по програмата 
през първия семестър на 10 клас.

Академии за партньорство функционират като училище в училището. Чрез бло
ков учебен график учениците се записват като цяла група в един технически клас (разра
ботен с бизнеса, с който са в сътрудничество) и три учебни класа (английски, математика 
и социални или природни науки). Учениците прекарват сутрините в техните професионал
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но-технически и учебни курсове, а после се присъединяват към останалите си съученици, 
за да прекарат следобедите в извънучебни дейности. Учителите канят лектори извън ака
демията, които споделят опита си и дават информация за избора на кариера, за трудовите 
навици и за това колко е важно да се получи образование.

В 11 клас на всеки ученик от Академията се определя наставник от общността на 
бизнесите, който служи като ролеви модел и който упътва, ръководи своя ученик, осведо
мява го за това как може да се успее на работното място. През лятото след 11 клас, студен
тите от Академията с добри учебни резултати получават работа в бизнес организациите, 
участващи в тази програма, като целта е да повишават трудовите си умения и да увеличат 
шансовете си да получат работа след като завършат училище.

Други аспекти на програмата са признанията и вниманието, което получават уче
ниците за добре свършена работа, например награди за ученик на месеца, за отлично учас
тие и за академични и личностни постижения, както и родителското участие, което се 
провокира чрез въпросници, адресирани към родителите, за това какви да бъдат темите 
на срещите и на семинарите, покани да придружат учениците по време на излети и екскур
зии, бюлетин и постоянен персонален контакт с персонала на Академията.

Калифорнийската Академия за партньорство оказва положително влияние върху 
участващите ученици. Според самите тях възможността да разберат каква е връзката меж
ду образованието и трудовата заетост прави самото училище по-интересно. За 94 на сто 
от студентите в Академията целта е да фокусират вниманието си върху дългосрочните си 
планове, като например да продължат образованието си, да се стремят да изградят кариера 
или и двете.

Училищен район 60
Пример за една системна, многокомпонентна програма за намаляване на броя на ученици
те, отпадащи от училище, функционира в Училищен район 60 в Пуебло, Колорадо. САЩ. 
Училищата обслужват работническа общност, където половината от учениците са испано- 
говорящи. Ранната идентификация и намеса (още в предучилищна възраст) са от голямо 
значение, те са улеснени от компютъризирана система за проследяване (tracking system). 
В програмата се включват и родители, освен това се обръща и специално внимание на 
доброволния подбор на наставници сред възрастните. Сред елементите са: програма за 
майките на тийнейджърите и програма за всички ученици за това как да се върнат в учили
ще изгонените и отпаднали ученици. Правилата за прекратяване на ученическите права са 
променени: учениците, които извършват по-незначителни, второстепенни дисциплинарни 
нарушения, се изолират най-много до пет дни и се наблюдават от наставник (супервай- 
зър). Учителите, които се използват като помощници, т. нар. ресурсни учители (resource 
teachers) съветват и подкрепят както учениците, така и техните семейства. През двегодиш
ния период, в който се наблюдава училищната система, процентът на отстранените значи
телно спада след въвеждането на тази мярка. А процентът на върналите се в клас испаного- 
ворящи показва явно увеличение, като промените при тази група са по-големи отколкото 
промените при останалите ученици.

181



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
РИСКОВИ ФАКТОРИ И УСПЕШНИ ПРОГРАМИ

Информацията по-надолу е получена от Регионалната лаборатория по образованието в Ка
лифорния, САЩ.77 Предлага се многостранен подход, който не насочва вниманието върху 
програмите за превенция на отпадането от училище като единствено решение, а по-скоро 
се съсредоточават върху теми, като рисковите фактори и успешните програми, като съ
щевременно отхвърлят неефективните практики. Този подход включва не само реформа 
в образованието, а и съществено ангажиране на учители, родители и местни общности. 
Авторът предлага препоръки на щатско и местно ниво, които биха могли да са ефективни 
при намаляване на процента на отпадналите ученици. Тази информация може да бъде по
лезна и за българския/ромски случай (отпадането на роми от училище), който е не само 
“ромски проблем”, но засяга и обществото като цяло.

77 Използва се и статия на Е. Гретъри Уудс.
78 OERI Urban Superintendents Network 1987; Hess et al. 1987; Wood 1994.
79 “Когато социално-икономическите фактори са под контрол, различията между расовите, етническите, географ
ските и други демографски линии се заличават” (OERI Urban Superintendents Network 1987, р. 5).

Рискови фактори
Слабото представяне в овладяване на учебния материал е единственият най-силен фактор, 
свързан с училището, който подсказва, че ученикът може да бъде изключен, да отпадне от 
системата78. В годишен доклад на Министерството на образованието за отпадане на уче
ниците се приема, че ученици, които са повтаряли един или повече класове, са два пъти 
по-предразположени към отпадане, отколкото онези, които никога не са изоставали, а оне
зи, които са повтаряли повече от един клас са били четири пъти по-склонни да напуснат 
училище преди да стигнат до края на обучението си.

Рисковите фактори, които се свързват с учениците доскоро, се отнасят най-често, 
а дори и изключително до проблеми на личността, независимо от това какъв е социални- 
ят/семейният им произход. Злоупотребата с различни упойващи вещества, бременност и 
проблеми със закона са също сред най-често регистрираните проблеми при поведения, 
свързани с проблеми в училището, като например бягство от училище, често отсъствие 
без уважителни причини, закъснения, временен отказ да се посещават занятия и други 
дисциплинарни нарушения.

Родителите обаче играят също решаваща роля, за да се накарат младежите да хо
дят редовно на училище. Степента и характерът на семейната подкрепа се определят също 
като рискови фактори - например, стресиращ, депресиращ, потискащ, нестабилен живот у 
дома, нисък социално-икономически статус, принадлежност към малцинствена група, над
превара с брат или сестра в средното училище, домакинства на самотни родители, ниско 
образование на родителите и матерен език, различен от английския.

И за да не би тези корелации да бъдат погрешно разбрани, важно е също така да 
се посочи, че сред факторите, свързани с общността, бедността се оказва най-силен инди
катор, предвещаващ отпадане от училище.79
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ЕЛЕМЕНТИТЕ НА УСПЕШНИТЕ ПРОГРАМИ 
СРЕЩУ “ОТПАДАНЕТО”

Организация
Установено е. че начинът, по който едно училище или дадена програма са създадени и се 
администрират, оказва влияние върху възможността учениците в риск да бъдат изключе
ни, той влияе и върху процента на отпадане.80

80 Следващите компоненти на организацията и администрацията на училища и програми, обслужващи склонни 
към отпадане младежи, са посочени в работите на Bickel et al.(1986), Dryfoos (1990); The Dropout Information 
Clearinghouse (1989); Smink (1990); Peck et al. (1987); and Asche (1993).

В борбата срещу отпадане на младежите от училище роля играе размерът и мес
тоположението на училището или програмата. Създаването на училища-в-училищата се 
оказва ефективен начин за справяне с високите проценти на отпадане от училище, които 
са характерни за много големите училища. Сравнително печеливши са малките по размер 
програми с неголям брой участващи в тях ученици и учители. Сполучливи се оказват ал
тернативни училища, проектирани да обслужват рискови ученически групи. Такава е прак
тиката да се ситуират програми за превенция на отпадането от училище извън училищата, 
в нетрадиционната среда на общността.

Елементи на успешните програми са:
1. администрация на програми от извънучилищни агенти;
2. мениджмънт, основан на работата в училището;
3. фокус върху управление на обучението от страна на директора;
4. честни, но и безкомпромисни програми, които дисциплинират, учат на ред 

и дисциплина;
5. гъвкаво изготвяне на програмите и графиците;
6. сътрудничество с общността и бизнес средите;
7. подбор на екипа, с който ще се работи, и на условията за развитие;
8. програми, осигуряващи възможност за преход;
9. процедури за дефиниране на предразположените към отпадане ученици и 

воденето им на отчет;
10. усилия за намеса на ранен етап;
11. постигане на най-широко в рамките на училището споразумение за целите, 

обектите и правилата;
12. автономия на учителите;
13. намаляване на временните отсъствия и изключванията;
14. елиминиране на “тракинга”, т.е. на възможностите примерът да се следва и 

от други;
15. включване, ангажиране, използване на модели, свързани с ролята на 

общността;
16. пропаганда на бизнес-партньорствата и придобиването на знания за 

общността; и
17. развиване на сътрудничество между училищата и колежите.
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Училищният климат
Климат, който се отличава със сигурност и дисциплина, ред. със спазване на законите на 
съответното място, достъпно за всички, както и отсъствието на заплахи могат доста силно 
да допринесат в борбата срещу отпадането от училище. За да се подчертае позитивното, 
персоналът трябва да повишава сетивността си към различните култури, а родителите 
трябва да се включват в училищните дейности и на това да се гледа като на изграждане 
на “семейна” атмосфера. По-ниско ниво на разпространение на отпадането от училище се 
забелязва също и в среди, където учениците активно участват в дизайна на програмата. 
Подобни ангажименти увеличават тяхното съпричастие. като по този начин през техния 
поглед програмата придобива друга значимост, друг смисъл има и нейното практическо 
приложение.

Обща заплаха, която се проявява при всички сполучливи програми за превенция 
на отпадането от училище идва от това, че те са насочени към ученика, т.е. отделният уче
ник е в центъра на тяхното внимание. Пито една от структурите или пък нито една от поре
диците дейности не функционират така, че да обхващат всички ученици. Но би трябвало 
да се разработят разнообразни стратегии, в различни комбинации, чрез които да се обръща 
внимание на цялостната гама от ученически потребности или към онези фактори, които 
отчуждават учениците от училището.

В някои работи81 като ефективни за процеса на предаване и разпределяне на услу
ги към учениците или в процеса на обучаване се определят следните елементи:

81 Като разработки на Peck et al. (1987); Asche (1993); Orr (1987); Wehlage(1991); Bickel et al.(1986); Dryfoos 
(1990); The Dropout Information Clearinghouse(1989) и Smink (1990).
82 Orr (1987); Bickel et al.(1986); Dryfoos (1990); The Dropout Information Clearinghouse) 1989); и Asche (1993).

Изследователската дейност може да подпомогне практиката за възможно най-ран
ното идентифициране на учениците, които биха могли да се окажат потенциално напус
нали училище. Освен това тя може да осигури интензивна намеса с цел да им се осигу
ри точно на тях ранен успех. Ангажиране на семействата, колкото е възможно повече и 
настоятелно, но внимателно, също се свързва с успех. Препоръчително е да се отделя 
интензивно внимание на всеки един ученик, а обучението да е индивидуално, като се 
съчетава с прилагането на различни програми за асистиране/тютори/ при усвояване на 
учебния материал, а така също и за наставничество/ментори/ за професионално развитие 
(tutorial and mentoring programs), както и с различни обучителни технологии. В допълне
ние, успешните програми се отличават с обучение и мениджмънт, при които съществуват 
ясни обучителни цели, дейности, които са съобразени с тези цели, и пряк мониторинг на 
развитието на учениците.

Изследователите са регистрирали също и по-голям успех, когато програмите 
включват и подкрепящи, допълващи услуги, като например поемане на надзор през деня и 
възможности да се работи през лятото или чрез вечерно училище и задочно обучение. Как
то може да се очаква, ефективните програми се отличават с това, че услугите, свързани с 
помощта, която се оказва на учениците, са насочени и към отказ от употреба на упояващи 
вещества, забременяване в юношеска възраст и ранно родителство, предпазване от самоу
бийство и други ментални и физически здравни проблеми.
Компоненти от учебните програми, свързани с превенцията на отпадането от училище са 
посочени в работите и на други изследователи82.

Ранното детско доучилищно образование и квалификационните програми за дет
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ските градини срещат силна подкрепа, при тях се набляга на английския като втори език 
или на двуезичното образование. Като цяло, оказва се, че най-сполучлива е ситуацията, 
при която имаме смесица от училищно обучение и експериментално учене. Сполучливото 
обучение включва четене и писане, основни умения за оказване на медицинска помощ, 
умения за справяне с тестове, изграждане на самоуважение, възпитаване на социални на
вици и родителски умения. Доказано е, че когато съдържанието на учебния процес се 
съчетае с практически приложения в реалния свят, интересът на ученика се повишава и 
той става по-активен.

Връзките със света на труда в успешните програми предвиждат система от цели, 
изграждане на професионални умения, обучение в придобиване на умения да се работи, 
изучаване на труда, трудовите нагласи и навици, както и консултации за кариерно раз
витие. В допълнение, летните програми за повишаване на уменията са доста ефективни 
мотиватори и предоставят възможности да се “излекува” състоянието, в което се намира 
ученикът.

Неефективни практики
• Ако стандартите и изискванията се прилагат без подкрепа за подобряване на 
ученето и без персонално внимание към различните групи от ученици в голям 
риск, както и към техните специфични потребности в процеса на учене, то ефек
тът ще бъде обратен - много младежи ще се окажат извън училище.
• Групиране “според способностите” - представата, която учениците изграждат 
за себе си, че те са “етикетирани” като средни или слаби. Поставянето им в групи, 
в които преобладават учениците с по-малки способности, се асоциира с по-ниски
те очаквания от страна на учителя и намалява стремежа на детето да учи и забавя 
самия процес на учене.
• Ранна намеса без продължение, без да има втори етап на интервенцията.

ПРЕПОРЪКИ
НА НАЦИОНАЛНО И ДЪРЖАВНО РАВНИЩЕ

1. Да се изгради съгласувана национална информационна система, чрез която ще се 
създаде възможност редовно да се сравняват данните за завършилите средните училища 
в различните щати, както и на сведенията за отпадналите ученици.

2. Да се проектира и подкрепи мащабно изследване, което да информира работещи
те в сферата на образованието, както и обществеността за онези аспекти от опита, които 
определят дали дадени ученици ще могат да завършат средното си образование или няма 
да могат да го завършат. Да се даде възможност за разработване и застъпване на теоретич
ни идеи, свързани с оставане в училище, с преминаване в по-горен клас и със завършване 
на пълния курс на обучение в училище, проблеми, които възникват като последици от ди
намичното взаимодействие на подобни променливи величини като характер на ученика, 
училищен контекст, перспектива за работа и културни влияния. Тези идеи ще представят 
отпадналите като ученици, които са част от един социален свят и които взаимодействат 
със заобикалящите ги хора и институции. Подобни теории предлагат начини за рациона
лизиране на програмите, насочени към отпадащите, като се основават на възможности. 
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мотивиращи бъдещото благополучно развитие на живота на ученика, а така също създават 
условия и за бъдещи изследвания и проектиране на последващи програми за превенция на 
отпадането от училище.

3. Да се разработи щатска политика, изискваща всяка училищна система да създаде 
информационна система за мениджмънт (MIS - management information system), чрез коя
то да се осигуряват основни сведения и обща база данни за всички ученици.

4. Да се разработи щатска политика, изискваща от училищата да проучват последи
ците от отпадане от курса, от изоставане, временно прекъсване на образованието и други 
практики, които влияят негативно върху учениците в риск.

5. Да се установят щатски и местни политики, осигуряващи децентрализация на 
големите училища и училищни системи, създавайки малки единици, които се отличават с 
мениджмънт, локализиран в съответното населено място.

6. Да се създадат щатски и местни политики, стимулиращи развитието на нови учеб
ни програми и преподавателски стратегии, проектирани за различни групи на ученици в 
риск.

7. Да се разработят щатски и местни политики, които да държат училищата отговор
ни за процента на отпаднали ученици, като се прилага система, следяща информацията на 
изхода и последиците.

8. Да се развият партньорски контакти в общностите на широка основа, целящи да 
се подпомагат младежите, които са в рисково положение.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РАЙОННИТЕ ПОЛИТИКИ

1. Да се поставят напусналите училище в центъра на грижите на целия район и да 
се съсредоточи вниманието по-скоро върху промяната на институциите, отколкото върху 
промяна на индивидите.

2. Ранна намеса. Времето, в което започва интервенцията, е от решаващо значение, 
т. е. още в предучилищна възраст и в прогимназията. Трябва да се поддържа непрекъсна
тост в усилията.

3. Създаване и съобщаване, т. е. публично огласяване, на високи очаквания.
4. Подбор и обучение на учители, които се интересуват от работа с ученици в риско

во положение.
5. Признаване, че няма едно-единствено решение на проблема; рисковите фактори 

са взаимно преплетени. Осигуряване на широка гама от обучителни програми с цел да се 
приспособят учениците към различните потребности.

6. Предоставяне на пакет от услуги във всяка общност. Работа със семействата, цър
квата и други организации в общността, за да се разработи съвместна програма за превен
ция на отпадането от училище. “Най-силната област, в която се постига съгласие между 
мнението на експертите и практиките от програмите, е за ефикасността от сътруднича- 
щи си, многокомпонентни програми, обхващащи възможно най-голям брой членове на 
общността, които използват разнообразни подходи.” (Dryfoos 1990, р.34).

7. Стимулиране и подкрепа на програми, които мотивират родителите да участват на 
всички равнища в образованието на своите деца.

8. Създаване на силни постоянни алтернативи като част от всестранната и изчерпа
телна стратегия за превенция на отпадането от училище. Алтернативните училища трябва 
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да са организации с висок статус, да получават ресурси, обвързани със задачите, които 
имат да изпълняват, и с успеха, който постигат.

9. Да се разработи и приложи система за събиране на сведения за напусналите и да 
се използва тази система за идентифициране на ученици, предразположени към рисково 
поведение, да се изгради политика и да се финансират програми на национално равнище.

10. Да се обучат хора за методите на идентифициране на младежи в риск.
11. Да се насочи вниманието към екипна работа с младежи в рисково положение.
12. Да се разработят програми-модели с участието на родителите, учителите, бизне

са. властите и общността.
13. Да се възпитават децата да посрещат променящите се изисквания на технологич

ното общество, а не просто за да си намират работа на днешния пазар.
14. Да се предложи такава учебна програма, която да е ориентирана, както към про

цесите, така и към съдържанието.
15. Да се подсилят програмите-модели за младежи в неравностойно положение и за 

инвалиди, като се включат в тях и летни компоненти.
16. На широка основа да се извършва както оценяването, така и планирането, като 

в тези процеси се включват родители, ученици, бизнеса и социални агенти, работещи с 
младежки и общностни организации, както и учители, и училищна администрация.

17. На всички нива, да се осигури изпълнението на дейности за превенция на отпа
дането от училище, като се обърне специално внимание на ранната интервенция.

18. Ако е необходимо, да се прегледат и да се преосмисли способността на училище
то да посрещне нуждите на младежите в рисково положение. Този процес трябва да включ
ва преглед на съотношението между ученици и учители, между политиките, свързани с 
дисциплината, и политиките, засягащи процедурите, честите отсъствия без извинителни 
причини, бягството от училище, временните отсъствия, изоставането в училище - отпада
не от преминаване в по-горен клас, както и политиките за задържане на младежите в учи
лище.

19. Да се разшири обхватът на мрежите, като се разширява капацитетът за създаване 
на връзки между групите. Проблемът с отпадналите е проблем на общността, на бизнеса, 
това е социален и икономически проблем.

20. Да се подбира персонал, като за критерий се взема предвид не само компетен
тността в съответната област, но също и способността и желанието да се създаде подходя
ща грижовна среда, която да отговаря на потребностите на детето като цялост.

21. Постепенно в програмата да се разработят дейности за непрекъснато развитие 
на персонала, както и механизми за оценяване и проверка на резултатите и корекция.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ УЧИЛИЩНИТЕ политики

1. Идентифициране, определяне на целевата група, планиране на цели и очаквани ре
зултати и осъществяване на наблюдение на потенциалните отпадащи ученици още в нача
лото на тяхната училищна кариера и продължаване на мониторинга на тяхното развитие, 
когато преминат в средното ниво на образование.

2. Създаване на очаквания, че потенциалните отпадащи ученици от целевата група 
притежават висока базова компетентност.

3. Включване на целеви потенциални отпадащи ученици в планирана програма за про
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фесионално и традиционно обучение.
4. Използване на приложни обучителни стратегии, за да се преподават основни компе

тенции.
5. Разширяване на представата, която целевите ученици имат за собственото си профе

сионално развитие и за възможностите си в образованието.
6. Подготовка на междудисциплинарен екип от специалисти в професионалното или 

традиционното образование, както и в поддържащите дейности, за да се планира и наблю
дава учебната програма и да се осигури допълнителна подкрепа в процеса на обучаване на 
учениците от целевите групи.

7. Прилагане на програма за отделяне на персонално внимание и извънредна подкрепа 
в процеса на обучаване на учениците от целевите групи.

8. Да се ангажират лидерите в бизнеса и на общността в задържане на учениците в 
училище, както и за да се постигане прогрес при развиване на основни компетенции от 
страна на учениците от целевите групи.

9. Ангажиране на родителите. Изследване доказва, че някои програми за включване на 
родителите са оказали въздействие върху постигнатото от учениците и това постигнато се 
оценява като "десет пъти по-голямо от постигнатото, при което основен критерий е соци
ално-икономическият статус”.

10. Повторна преценка на степента на релевантност на всички образователни програ
ми, като тя се съобрази с текущите и дългосрочни социални и икономически интереси на 
учениците.

11. В силни приоритети се превръща създаването на позитивен училищен климат и 
на позитивни отношения както в училище, така и в класната стая. Учениците имат нужда 
да се почувстват привързани към училището като към общност, която ги подкрепя, която 
осъзнава тяхната индивидуалност и която е загрижена те да постигнат успех, който тя да 
пропагандира.

12. Учениците в рисково положение имат нужда техните усилия в училище да бъдат 
осъзнати и възнаградени.

13. Да се обръща внимание на условията извън училище, които трябва да са подходящи 
и приемливи. Проблемите на учениците извън училище често пъти трябва да се осмислят 
и да се разрешават преди те да могат да продължат по стълбицата на образованието си.

ЕФЕКТИВНИ ПРОГРАМИ

Програмата “Приеми, осинови отличен ученик”83 действа в Атланта, Джорджия, САЩ 
от 1983 г. и обединява усилията на доброволци от бизнес-средите, като ментори и на уче
ници с ниски резултати от началните класове и от по-горните класове на гимназията в 
система, ориентирана към избор на кариерно развитие. Учениците биват подпомагани да 
мислят за бъдещето си при наемане на работа, определят своите професионални интере
си и започват да предприемат стъпки да си намерят работа, която да отговаря на техните 
нагласи. Един от резултатите е, че се увеличава делът на завършилите, за разлика от друга 
група на не-участващи в тази програма, спрямо които се прави сравнението84.

83 The Adopt-A-Student Program
84 Orr 1987; Dryfoos 1990
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Проектът “КАФЕ” в Оксфорд, Масачузетс, САЩ е насочен към потенциални 
отпадащи от училище младежи от 16 регионални училищни района. Компонентите на 
програмата съдържат: всестранно професионално обучение, интеграция на традиционно 
и професионално обучение, съветване, тренинг на работни умения и трудов опит и пар
тньорство училище-бизнес и производство. Данните на изхода сочат повишаване на учас
тието. увеличени основни компетенции в сферата на уменията и понижаване на процента 
на отпаднали ученици.85.

83 Огг 1987
86 Rich's Academy
87 Orr 1987
88 Пак там
89 Washington State-Funded Educational Clinics

Академията на Богатия86, разположена в главния универсален магазин на Джор- 
джия в самия център на Атланта. САЩ. Това е алтернативна образователна услуга на ниво
то на гимназията за бивши отпаднали от училище или за младежи, които са на границата 
на изключването от училищната система. Програмата, в която доброволците играят жиз
нено важна роля, се администрира от Exodus Inc., корпорация, разположена в Атланта с 
нестопанска цел. Чрез случаен подбор учениците се изпращат в “групи от семейства” от 
по 20-30 членове, които се срещат всекидневно за консултации в група и за взаимна под
крепа. Членовете на екипа осигуряват допълнителни консултации, с които оказват подкре
па и референтни услуги на специалисти от други институции по т. нар. програма за “раз
ширения ден”, когато работата продължава до 18.00 часа. Родителите се канят да участват, 
а екипът посещава дома на всеки ученик поне веднъж, за да обсъждат заедно целите на 
програмата. Процентът на завършилите е 85 на сто, като всички завършили по тази програ
ма постъпват на работа или продължават да учат след средното образование.87

Мрежа на алтернативните училища в Чикаго, Илинойс, САЩ се е насочила 
към младежите в района, отпаднали от училищата. Алтернативни училища в общността 
и младежки центрове осигуряват образователни програми, в които включват подготовка 
по общообразователно развитие (GED), подготовка за трудова заетост, тренинг за работни 
навици и консултации. Програмата е илюстрация за един ефективен начин, по който орга
низации, ситуирани вътре в общността, могат да се насочат към нуждите на младежите, 
отпаднали от училище, от районите в съседство и да работят заедно, да намерят финансо
ва подкрепа, и да проектират една фокусирана програма. Отчетените данни сочат, че се 
постига 60-70 на сто успеваемост при завършване на гимназиалния курс - общообразова
телно развитие - GED88.

Образователни клиники във Вашингтон89, финансирани от щата, това са мес
тни центрове, проектирани да осигуряват краткосрочни образователни посреднически ус
луги на отпаднали от училище младежи на възраст между 13 и 19 години. В допълнение 
към уменията, придобивани чрез основното традиционно училищно обучение в малки 
групи или индивидуално, клиниките предлагат ориентири за трудова заетост, мотивиращо 
развитие и поддържащи услуги. 66% от учениците приключват програмата успешно като 
получават GED. преминават в друга образователна програма или получават работа на пъ
лен работен ден.

Градът като училище е независима алтернативна програма за средно образова
ние, която съчетава традиционното учене със света на труда за учениците от Ню Йорк
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Сити, САЩ. Учениците се обучават в специализирани малки класове, които използват ре
сурсите на общността от бизнес, граждански, културен, социален или политически харак
тер. Седмични семинарни групи изпълняват ролята на форуми за дискусии по училищни и 
социални проблеми. Като свидетелство за ефективността на тази програма е увеличеният 
брой на учениците, които завършват курсовете по нея.90

90NDN 1993
91 The Coca-Cola Valued Youth Program
92NDN 1993
93 The Lincoln Educational Alternative Program - LEAP
94 Bickel et al. 1986.
95 Upward Bound
96 US Department of Education 1993

Програма на Кока-Кола за стойностна/ценностна младеж91 се отличава с нас
тойничество и обучение “независимо от възрастта”. Тя предвижда да се намали процентът 
на отпадащите от прогимназиалния курс на обучение деца, които ползват ограничено ан
глийски, за които английският не е матерен език, и рискуват да напуснат училище. Анга
жиментите към програмата се свързват с участие на студенти или родители съвместно с 
учители при определяне на целите, при вземане на решения, при следене на развитието на 
децата и при оценяване на крайните резултати от всеки етап в техния прогрес. Поддържа
щата стратегия включва координация и ангажиране на семействата. Участието на студенти 
като тютори в програмата води до съществено намаляване на процента на отпаднали деца 
в сравнение с група, спрямо която се измерват резултатите, или в сравнение с национални
те проценти. През 1992 година програмата беше призната от министъра на образованието 
като модел за програма за превенция на отпадането от училище, покриваща изискванията 
на Националната образователна цел № 2 за увеличаване дела на завършилите средно обра
зование поне до 90 на сто.92

Образователна алтернативна програма “Линкълн”93 в Уисконсин Рапидс, 
САЩ. Тази алтернативна образователна програма е “свила гнездо” в едно по-голямо тра
диционно средно училище. За онези ученици от долните класове, на които не им “дости
гат кредити и е малко вероятно да завършат”, тази двусеместриална програма съчетава 
интензивна традиционно учебна и консултативна работа за създаване както на социални, 
така и на учебни навици. Класовете са малки и е налице съзнателно усилие да се изгради 
групова единица от включените във всеки от тях ученици. Отчита се увеличаване на броя 
на завършилите сред участниците в тази програма.94

По-нагоре от предела95 е национална програма, която действа от 1965 г, предлага 
учебна и друга помощ на икономически слаби ученици, чиито резултати са под очаквания
та. които обаче имат потенциал да завършат колеж. Колежите и университетите или учили
щата от средното образование с общежития прилагат тази програма в сътрудничество със 
средните училища (от 10 до 12 клас) и с програмите за действие в общините. Стратегиите 
за интервенция включват: инструкция за отстраняване на пропуските и продължаване на 
образованието, включване на ученика в нови учебни програми, работа с настойник, която 
обикновено продължава през цялата учебна година, дейности за културно обогатяване и 
консултации. През летните сесии учениците обикновено живеят в кампус и преминават 
през интензивен тренинг за 6 или повече седмици. Оценяването на програмата заключава, 
че тя успява да накара учениците да завършат пълния курс на средното образование.96

Подготвителното средно училище “Джордж Уошингтън”, намиращо се в юж- 
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ноцентрален Лос Анджслис. САЩ, сключва договор едновременно както с родителите, 
така и с учениците. Родителите трябва да присъстват на семинари за това как да помагат 
на своите деца и трябва да посещават училищата на посочени дати. Учителите трябва 
всеки ден да звънят в дома на онези ученици, които са отсъствали от клас. През учебната 
1985-1986 г. отсъстващите от училище ученици са били под 10 процента, а 70 на сто от 
учениците сега посещават колеж.97

97 US Department of Education 1993
98 The New York City Dropout Prevention Program
99 US Department of Education 1993
100 Arizona Minority Education Policy Analysis Center Report - Susan E. Brichler

Програма на Ню Йорк Сити за превенция на отпадането от училище98. Тя 
се насочва върху прехода от долните класове на средното училище към горните класове 
на средното училище, повратен момент в живота на юношите, който допринася за тяхно
то отпадане. Средните училища се превръщат в социални институции, които осигуряват 
помощ за учениците и техните семейства. Като се използва екипната работа, ресурсните 
звена в публичните и частните агенции осигуряват подкрепа за юношите. Родителите са 
интегрална част от програмата и се смята, че играят главна роля за успеха. Общо казано, 
философията е да се осигури на юношите грижа от страна на възрастни, които разбират 
техните нужди и които ще ги подкрепят. Прилаганите програми съдържат гъвкави учебни 
графици, развитие на работни умения и намиране на работа за учениците от горните кла
сове, поощрения за онези, които показват, че полагат усилия и имат добри постижения, 
почасова трудова заетост, която помага на учениците да преодолеят прехода от училищна
та към трудовата среда и помощ при усвояване на учебния материал и наставничество за 
по-малките ученици, които са в рисково положение, от страна на учениците от по-горните 
класове. Две години след въвеждане на програма процентът на отпадащите от 42 на сто 
през 1985 г. спада до 30 на сто през 1987 г.99

ОПИТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 
С МАЛЦИНСТВАТА В АРИЗОНА

Центърът за анализи на образователната политика по отношение на малцинствата 
в Аризона100 е център за анализи на политиката на Комисията за образование след завър
шване на основното образование в щата Аризона. Тя работи с училищната администрация, 
с хората, които изработват политиката в сферата на образованието и с изследователите в 
областта на образованието, за да се търсят решеншг на този проблем, като се прилага прин
ципа на “мозъчната атака”. Провеждат се дискусии около кръглата маса, на които тези 
хора заедно с представители на щатската законодателна власт и активисти на общността 
разработват препоръки за родителите, училищните власти и общината, които трябва да се 
вземат под внимание, за да се осигури успех на учениците от Аризона. Три групи препоръ
ки се появяват след тези дискусии: подкрепа на учениците, подкрепа на учителите и изпол
зване на данните от ученическото оценяване, за да се помогне на учениците, учителите и 
администраторите.
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Подкрепи ученика
Членове на общинската администрация трябва да разработят ресурсно ръковод

ство за учителите по наличните програми, да разработят менторски програми и да накарат 
представители на съществуващите програми да споделят идеи и ресурси. Родителите тряб
ва да се стимулират да получават информация за тестовете за оценяване, да развиват кон
такти с училищния екип и да използват тези отношения, за да си създават реални предста
ви за това какви да са очакванията им от техните деца. Учителите и администраторите са 
длъжни да поддържат високо ниво на очаквания от своите ученици, да проявяват чувстви
телност към потребностите на учениците от малцинствата, които са в рисково положение, 
и да развиват местни съвети, които да насочват вниманието си към начини за намаляване 
на дела на отпадналите от училище младежи.

• Като информационен източник трябва да се разработи сборник с програми в 
помощ на учениците в риск от отпадане. Той да е предназначен както за ученици, 
така и за родители, училищни съветници и учители. Това ръководство трябва да 
съдържа адреси, информация за контакти, описание на програмата и други ресур
си и трябва да бъде на хартиен носител и в Интернет.
• Стимулират се дългосрочните и дългоперспективни програми на общински
те и образователните институции, с които да се създават и развиват партньорски 
връзки в усилията за увеличаване на ресурсите, които са на разположение на уче
ниците, като се минимализират разходите и дублирането на усилията.
• Съществуващите менторски програми за ученици от малцинствените групи с 
доказан успех трябва да се подкрепят и да сс разработват нови програми с участи
ето на организации от общността и от бизнес-средите.
• Граждански организации и отделни индивиди трябва да създават и разработ
ват местни групи за подкрепа, чрез които да пропагандират политики, за промяна 
на съществуващото положение с отпадане на младежи от училище.
• Училищата трябва да проявяват чувствителност към различните култури и 
към факта, че отделни групи от населението не са репрезентирани в публичното 
пространство, и да помагат на родителите да играят съществена роля в образова
нието на техните ученици.
• Родителите трябва да имат възможност да получават информация за тестове
те за оценяване и за значението на резултатите от тях.
• Родители и учители трябва да вземат под внимание необходимостта от разра
ботването на договор между ученика, учителя и родителите, в който ясно да са 
дефинирани очакванията.
• Учителите трябва да подхранват високи очаквания за всеки един от техните 
ученици и да създават среда на предизвикателство и подкрепа.
• Учителите и администраторите трябва да проявяват чувствителност по отно
шение на специфичните потребности на учениците в риск от малцинствените 
групи, като разполагат с ресурси, за да асистират при оказване на помощ за тези 
ученици.
• Училищните администратори и онези, които изработват образователната по
литика, трябва да вземат под внимание развитието на местните съвети, които фо
кусират вниманието върху снижаване на процента на отпаднали ученици.
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Подкрепи учителя
Учителите имат нужда от подкрепа от страна на общността, на родителите и учи

лищните администратори в усилията си да помогнат на учениците да завършат образова
ние. Членовете на общността могат да преобърнат обикновения акт на гласуване в усилие, 
насочено към превенция на отпадането от училище, като избират за членове на борда и 
за служители, хора, които подкрепят качественото публично образование. Чрез срещи с 
учителите родителите могат да им помагат да развият атмосфера на уважение и да оси
гурят възможности за обмен на информация. Училищните администратори и родителите 
могат да помогнат на учителите, като участват в събития, съдействащи за изграждане на 
общността, и по този начин осигуряват възможности за взаимодействие между учители, 
родители и ученици. Назначаването на работа и задържането на работа на качествени учи
тели и осигуряването на средства за професионалното им развитие също би довело до 
подобряване на образователната среда.

• Членовете на общността (вкл. родителите) трябва да подкрепят учителите, 
като вземат активно участие в образователната общност чрез гласуване в районни
те, щатските и в националните избори.
• Родителите трябва да се срещат с учителите, за да създават и да утвърждават 
атмосфера на уважение, както и да осигуряват възможност за обмен на информа
ция.
• Училищните администратори трябва да назначават и да задържат квалифици
раните учители и да осигуряват подкрепа за професионалното им развитие.
• Училищните администратори трябва да планират събития, свързани с изграж
дане на общността, като по този начин осигуряват и благоприятни възможности 
за взаимодействие между' учители, родители, персонал и ученици.

Данните от оценяването на учениците
Подкрепата за ученическото оценяване може да се постигне, като се покаже как 

данните от него могат да се използват, за да се изработи критерий за оценяване на постиг
натото от учениците. Използването на оценяването на учениците (като напр. AIMS и Стан- 
форд 9), обаче, трябва да се съчетава със съответното обучение за родителите и за общнос
тта, както и с подготовка на учителите и учениците. Тези тестове, които могат да осигурят 
полезни данни за качеството на публичното образование, а така също и за успеваемостта 
на учениците, е възможно да уплашат учениците и да се окажат сложни за тях да ги изпъл
нят, за родителите да ги разберат и за учителите да ги приложат. Общността на хората, 
които се занимават с образование, трябва да играе активна роля при осигуряване на финан
сови и други ресурси, за да подготви учителите да обучават според стандартите, така, че 
техните ученици да бъдат адекватно подготвени. Тази общност е длъжна да осигурява и 
информация относно стандартизираните тестове, както и за начина, по който родителите и 
останалите акционери, инвестирали в програмата, могат да използват резултатите от това 
оценяване на учениците. Резултатите от тестовете трябва внимателно да се изучават, за да 
се оцени начинът, по който учениците са изпълнили задачите, и да се разработят подходя
щи образователни планове за преодоляване на слабостите.

• Общността на хората, които се занимават с образование, трябва да осигури на 
учителите ресурсите, необходими за прилагане на стандартизираното тестване. 
На учителите трябва да се осигури адекватно време, тренинг и институционална 
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подкрепа, за да посрещнат разнообразните учебни нужди на своите ученици и та
ка да се гарантира едно стандартизирано ниво на подготвеност.
• Резултатите от стандартизираните тестове трябва да се използват по подхо
дящ начин, за да се определи оценката на ученическото изпълнение на възложе
ните им по програмата задачи, да се определи ефективността от методите на пре
подаване и да се разработят образователни планове, които да търсят начини за 
отстраняване на слабостите, излезли на повърхността благодарение на тези резул
тати.
• Персоналът на училището трябва да полага всички възможни усилия, за да 
гарантира, че родителите разбират всички аспекти на стандартизираното тестува- 
не.
• Общността на занимаващите се с образованието в Аризона трябва да осигури 
информация относно стандартизираното тестуване и за ползата, която всички, ин
вестирали в тази програма, ще имат от неговите резултати.

За да се обърне внимание на този проблем, е важно да се разбере, че отпадането 
от училище е процес, а не събитие. Учениците решават, след поредица от случки, да напус
нат училище, и фактически да се изключат от него за известно време. Трябва да се пред
приемат стъпки през цялата училищна кариера (по време на целия престой на ученика в 
училището) на ученика, които да гарантират, че сигналите за изключване са разпознати и 
че им е обърнато внимание. Програмите трябва да се разработват така, че да спечелят уче
ниците още при първите признаци на безпокойство, а не след като се вземе решение да се 
напусне училището. Специални програми трябва да обръщат внимание на потребностите 
на учениците от малцинствените групи - това е категорията, която е най-предразположена 
към напускане на училище.
Практиката доказва, че има 6 програмни елементи, които могат да се използват в Аризона, 
като рамка за оказване на въздействие, ако учениците от малцинството не желаят да се за
държат в училище.
Тези елементи са:

1. Промени в политиката на целия район, за да се пресече възможността този 
пример да бъде последван от други ученици и повишаване на стандартите за всич
ки ученици;
2. Постоянно, непрекъснато професионално развитие за учителите, съветници
те и директорите;
3. Развитие на "мрежа за сигурност” за учениците, чрез обогатяване на учебно
то съдържание;
4. Увеличаване на дела на участие на родителите;
5. Формиране на партньорства между училището и общността, в които да се 
включат и връзки между колежите и университетите;
6. Използване на данните от приема и успеваемостта на учениците, за да се наб
людава и следи прогресът.

Последният елемент, използване на данните за мониторинг на процеса, има както 
национално, така и щатско значение. Дори дефиницията за “напуснал училище” е диску
сионна. както и различните условия, при които тя се дефинира, а оттук следва, че дискуси
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онни са и въпросите, свързани с това как се събират данните, какво влияние оказват те и 
каква е възможността да се правят сравнения на щатско и национално ниво. Едновремен
но с използването на данни за мониторинг на целите, трябва да се полагат усилия да се 
постигне консенсус по въпроса за дефиниране на понятия като “напускане на училище”, 
“процент на напуснали ученици” и "процент на завършващи ученици”. Само, ако учили
щата използват едни и същи данни и анализ, може да се създаде цялостна и пълна картина 
на проблема с напускането на училище и да се намерят негови решения.

Участие на общността
Ангажирането на външни ресурси в подкрепа на учениците от малцинствата се 

оказва доста съществено за тяхното задържане в училище. Училища като публични учи
лища “Амфитеатър” в Тусон, са установили контакти с местните общински колежи, за да 
осигурят помощ за онези деца, които отпадат, но имат желание да завършат средното си 
образование, да получат диплома и да продължат образованието си в колеж. Общинските 
колежи в Марикопа също работят в сътрудничество с местните училищни райони и разра
ботват няколко програми за ученици в риск. Примери за усилията от подобни партньор- 
ства могат да се посочат с програмите “АСЕ” и АСЕ+” в Саут Маунтийн и общинските ко
лежи в Глендейл, “ Дженезис Уест” в общинския колеж в Естрела Маунтийн и общинското 
средно училище “Гетуей” към общинския колеж в Гейт Уей. “Работа за абитуриентите от 
Аризона” е програма с нестопанска цел, която използва частни и публични финансирания, 
за да работи с младежи в рисковото положение на отпадащи, като им помага да останат 
в училище, да се дипломират и да си намерят квалифицирана работа и да се задържат на 
нея. Подобни програми биха могли да осигурят информация, полезна за учениците, ро
дителите, съветниците и учителите относно местоположението, дейностите и ресурсите, 
които са на разположение на учениците.

Сборникът, който да представлява информационен източник, съдържащ програ
ми, чиято цел е да подпомогнат учениците при риск от отпадане от училище, би трябвало 
да се разработи за учениците, родителите, училищните съветници и учителите. Това ръ
ководство трябва да съдържа адреси, информация за контакти, описание на програми и 
други източници и да се ползва както в печатна форма, така и в Интернет версия.

Менторство (настойничество)
Менторството обикновено се определя като взаимодействие лице-в-лице между 

възрастен доброволец и ученик, който има нужда от помощ, за да постигне персонални 
и учебни цели. Общинските програми в тази насока досега защитават като ценност инте- 
ракцията "лице-в-лице” при оказване на помощ за децата да развият изцяло своите потен
циални възможности. Изследванията сочат, че програми като тези могат да помогнат на 
учениците да развият у себе си по-позитивни нагласи по отношение на училището и пред
ставляват силно оръжие в стремежа да се намали процентът на отпадащите от училище 
ученици.

Менторските програми от този тип би трябвало да се подкрепят и да се разработ
ват нови програми за настойници, които да са специално насочени към ученици от малцин
ствените групи, като това се извършва съвместно с общинските организации и бизнеса.
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Включване на родителите и на семействата
Между различните изследвания и техните резултати съществува забележителна 

последователност и съгласуваност, удивително постоянство, когато предлагат да се отчита 
факта, че ангажирането на родителите и на семействата е съществен фактор за изпълнение 
на учебните задачи от страна на учениците. Изследванията отбелязват също така, че учас
тието на родителите може да има положително въздействие и за подобряване на процеса 
на присъствие в училище и да доведе до снижаване на процентите на отпадане от учи
лище. Въпреки това, същите тези изследвания сочат, че идеята за родителско и семейно 
"включване не е универсално дефинирана". И поради тези различия много родители, хора 
от сферата на образованието и занимаващи се с правене на образователната политика мо
гат да имат доста различни представи за отличителните особености на процеса на ангажи
ране на родителите и семействата. Поради това, тези различни гледни точки за включване 
на родителите и семействата може да се проявят по най-различни начини. Следователно, 
родителите от малцинствата често пъти остават неправилно разбрани, а обикновено от 
тях се търси отговорност от различните училищни политики и правила за това как да се 
подпомогнат техните деца при постигане на образователните им цели. Не се отчитат “вън
шните фактори като работни графици, ангажираност на семействата и социални злини, 
болести, които влияят върху общностите в цялата нация”.

Децата от семействата, които са с ограничени икономически ресурси и чийто ос
новен език не е английският, редовно се изправят пред допълнителни трудности и барие
ри, които могат да възпрепятстват образователния прогрес на детето. Доклад от 1998 г. 
отбелязва, че “общ стереотип за родители от езиковите малцинства е фактът, че те не са 
загрижени за образованието на своите деца и не искат да придобият грамотност по англий
ски. Често пъти такива родители се отличават с невежество, бедност, продукт са на лоши 
училища, в конфликт със собствените си деца са и общо казано, са културно ощетени, т.е. 
лишени от добри условия за живот”. Все пак същият този доклад отчита, че авторите на 
проекта за испаноговорящите ученици, отпадащи от училище, смятат, че испаноговорящи- 
те родители имат поведение като много други родители на деца, които ходят на училище: 
те работят заедно с училищата и организациите от общността, ценят ученето и подкрепят 
своите деца в училище.

Училищата трябва да проявяват чувствителност към различните култури и усло
вия на не-репрезентираните групи от населението и да помагат на родителите да играят 
съществена роля в образованието на своите деца.

Отношенията между учители и ученици
Положителната връзка между учители и ученици е от фундаментално значение за 

успеха на учениците. Одобрението от страна на учителя може да окаже силно въздействие 
върху ученика и мотивацията, която ученикът е получил от подкрепата на учителя, може 
да се окаже решаваща при оставането му в училището. Това се илюстрира от изследване 
на отпадащи ученици, в което се цитират учителите, които са най-близо до върха на учени
ческите причини за отпадане от училище, и тяхната загриженост за това как да се справят 
с този проблем. Учителите трябва да поддържат високите очаквания за всички свои учени
ци и да създават среда на предизвикателство и подкрепа.
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Чувствителност към децата в риск от отпадане
Един от начините учителите да успяват да включват учениците от малцинствата 

в училищния процес е като проявяват чувствителност към разнообразието от деца в риск 
и като уважават техните присъщи, вродени ориентации и ценности. Нерядко, например, 
испаноговорящите деца се възпитават, че не е проява на уважение, ако гледаш възрастния 
в очите, да заговориш възрастния, освен ако първо той не те заговори или да отговаряш, 
без да са те питали. Учителите, които не си дават сметка за това, биха могли да си обяснят 
подобно поведение или като неуважително, или като проява на липса на интерес по време 
на учебните часове. Трябва професионално да се прецени каква би била най-подходящата 
реакция на подобно поведение, а това е възможно да се определи в разговор с ученика от
носно поведенческите очаквания в класната стая.
Учителите и администраторите трябва да проявяват чувствителност към специфичните 
потребности на ученици от малцинствата, които са в рисково положение, и да разполагат с 
необходимите средства, за да участват в оказването на помощ на тези ученици.

Училищни администратори
Администрацията на училището, в това число и членовете на училищното насто

ятелство оказват най-пряко влияние върху средата, в която се осъществява процеса на уче
не. Качествените класни стаи и тяхното оборудване, подходящото заплащане и подкрепа 
на иновационните подходи при осигуряване на материалите, както и насърчаване на учи
телите - всичко това е необходимо, за да има успех. Учителите, които са успешни, на свой 
ред, възнаграждават учениците и персонала на училището, като подкрепят и насърчават 
работата по различни теми и продължително време се задържат на съответната работна 
позиция.

Училищните администратори трябва да назначават квалифицирани учители и да 
им осигуряват условия за непрекъснато професионално развитие. Аризона понастоящем 
изпитва недостиг на учители - този дефицит нерядко води до наемане на работа на неопит
ни или неподготвени учители, които може и да не притежават необходимите способности, 
за да осъзнават каква е вероятността децата в рисково положение да отпадат от училище. 
Благоприятните възможности за професионално развитие, съчетани с качествения препо
давателски екип допринасят за изграждане на среда, в която учителските умения се уважа
ват и развиват и където учениците могат да извлекат полза от инвестициите, направени в 
хората, които им преподават. Тези практики ще увеличат броя на учителите, които се задър
жат в едно и също училище дълго време, ще повишат морала на персонала и ще намалят 
парите, изразходвани за наемане и обучение на нов персонал.

Училищните администратори трябва да наемат на работа и да задържат качестве
ни учители, и да подкрепят тяхното професионално развитие.

Изграждане на общността
Изграждане на общност вътре в рамките на училищната сграда е от полза както 

за учениците, така и за учителите, администраторите и родителите. Училищният климат 
оказва въздействие върху поведението и на учениците, и на учителите и може да повлияе 
на индивида така, че той да пожелае да сътрудничи по време на промените или предиз
викателствата, с които всяко училище се сблъсква. Като се създава позитивен климат, в 
който родителите, учениците, учителите и персоналът могат да си взаимодействат на со
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циална основа, училищните администратори са в състояние да стимулират развитието на 
сполучливи взаимоотношения. Простото планиране на училищен пикник, на панаирите 
и други неофициални и инцидентни събития може да се окаже съществено за климата в 
училището. Тези събития предоставят също така благоприятната възможност родителите 
да получат повече информация за училището и за възможностите, с които то разполага.

Училищните администратори трябва да планират събития, свързани с изграждане 
на общността, за да осигурят условия за взаимодействие между учители, родители, персо
нал и ученици.

АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩНОСТТА101

101 Тази информация постъпва от Лабораторията по образование в Северния централен район. Тя е написана от 
Хоор Бханпури и Джинджър М. Рейнолдс (2003) (Hoor Bhanpuri and Ginger М. Reynolds 2003).
102 Ancess& Wichterle, 2001
103 Rumberger, 2001
1MU.S. Department of Education, 1966
105 Garry, 1996

Изследване, проведено от Жаклин Ансес и Сузана Уичтерле в Колумбийския университет, 
САЩ установи пет ключови елемента, които са фундаментални за намаляване броя на уче
ниците. отпадащи от училище:

1. Малките по размер училища осигуряват по-добри възможности за 
повече положителни взаимоотношения между учителя и ученика.
2. Малката класна стая позволява на учителите да предложат на всички 
ученици предизвикателна учебна програма.
3. Интелектуалните възможности на отделния човек определят 
училището като интелектуална общност.
4. Оценките, дават възможност да се разбере какво са научили учениците, а те 
пък да демонстрират наученото по многостранен и комплексен начин.
5. Членовете на персонала се подбират заради тяхната ангажираност
към мисията на училището и убежденията им относно преподаването и учене
то.102

Бягството от училище като индикатор
Учениците, които продължително време отсъстват от училище и попадат в стату

са на бягащите от училище, са по-предразположени към отпадане от училище103. Изслед
ването доказа, че бягането от училище е пречка пред благоприятните възможности за бъ
дещо успешно намиране на работа, а освен това е и главен канал за попадане в условия, 
при които се употребяват наркотици, извършват се престъпления и се прилага насилие104. 
Министерството на правосъдието на САЩ изнесе статистически данни, според които в 
някои градове процентът на ежедневно отсъстващите се е покачил до 30 на сто.105 Става 
ясно, че когато учениците обичайно бягат от училище, те изостават и в учебните занятия и 
с усвояването на материала и така отпадането от училище се превръща в по-лесен изход, 
отколкото отново да се заемат да наваксат пропуснатото.

Изследване, целящо да изследва различните модели на бягство от училище - про
ведено от Уенди Шварц за ЕРИК, централна организация за събиране на данни за образова
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нието в градските райони106 - анализира данни от наблюдения, извършвани в продължение 
на четири години, на ученици, които са започнали да учат в гимназията през 1988 г. Шварц 
(1995) отчита, че почти една втора от всички ученици, които са били наблюдавани, са 
отсъствали поне по 10 дни от училище; една трета са отсъствали поне 10 пъти; и една чет
върт са закъснявали поне 10 пъти. Изследването сочи още, че да се повишава процентът 
на посещаемост е друга стратегия, която допринася за ранното установяване на това кога 
учениците попадат в рискова ситуация и осигурява подкрепа за програмите, свързани с 
превенция на отпадането от училище. Друго сходно проучване, направено от системата на 
публичното училище в Милуоки (MPS), изтъква, че бягството от училище е фактор, който 
дава възможност да се предвиди, че учениците в риск могат да отпаднат от училище. Бяг
ството продължава да е главен проблем и на свой ред дава повод на Управлението на служ
бите за финансов одит да извърши вътрешен преглед на програмите за превенция срещу 
отпадането от училище и за ново включване в учебния процес. Главното внимание на този 
преглед е свързано с желанието да се разбере какво може да се направи, за да ги върнат в 
училище. Заключението, което е извлечено от проучването, се е основавало на определен 
брой ученици-бегълци. Според него е необходима незабавна родителска намеса , както и 
навременно и подходящо разрешаване на проблемите, свързани с присъствието в клас.

106 Wendy Schwartz - ERIC Clearinghouse on Urban Education
107 Garry, 1996
108 Ritsch, 2002

В цялата страна се създават програми за превенция на бягствата от училище, като 
повечето от тези програми предвиждат да се засили желанието на учениците да се завър
нат в училище. Успешните програми срещу бягствата от училище се стремят да предлагат 
услуги за учениците и благодарение на тяхната помощ те да успеят да преодолеят персо
налните и социалните затруднения, които са в основата на всяко желание да не се ходи на 
училище. Изследванията сочат, че съществуват множество паралелни решения, за да се 
намали процентът на учениците, които отпадат от училище, както и на бягащите от клас. 
Програми, които включват училищата, правната система, семействата, бизнеса, службите 
за съдебни и социални услуги и организациите, занимаващи се с младежките проблеми в 
общността, могат да допринесат за снижаване на процента и по двата показателя107.

Като пример за това как училищните региони променят своя подход към пови
шаващия се процент на бягствата е Обединеният училищен район в Лос Анджелис. В 
продължение на години този район е изпитвал силни проблеми с бягствата от училище. В 
сътрудничество със Службата на градския прокурор, те създават програма, наречена Опе
рация “Светло бъдеще”. Програмата включва изпращане по пощата на писма и брошури 
на много езици до родителите и настойниците, в които се разясняват законите на щата 
Калифорния срещу бягствата и последиците от подобни действия108. Обединеният учили
щен район в Лос Анджелис предоставя консултации, здравни грижи и други ресурси, за 
да помогне на учениците да извършат прехода назад към училището, колкото е възможно 
по-леко.

Повишаване на процента на бягствата налага да се обединят усилията. Училища
та трябва да работят както с родителите, така и с общностите, за да се приложат на прак
тика такива решения, които да спрат бягствата. Училищата трябва да играят важна роля 
в създаване на атмосфера, която няма да отчужди учениците и е в състояние да предложи 
продължително изпълнение, повторяемост на дейностите, така че да се изградят устойчи
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ви поведенчески модели. Изследванията доказват, че въвеждането на системите срещу 
бягство като дейност в извънучебната програма е конструктивен начин да се увеличи тех
ният ангажимент109. И след като бягството е ключов индикатор за учениците в риск, също 
толкова важен фактор са моделите на важни семейни или емоционални проблеми. Тези 
теми трябва да се идентифицират рано и с тях трябва да се започне работа едновременно 
с останалите училищни фактори110.

105 Rohrman. 1993
110 Mogulescu& Segal, 2002
111 Wehlage& Rutter, 1986
112 Woods. 1995
113 Wehlage* Rutter, 1986
114 U.S. GAO. 2002

Ангажиране на училища
Това е доста всеобхватен подход към превенция на отпадането от училище, който 

насочва вниманието и към задържане на учениците в училище и гарантира, че времето, 
прекарано в класната стая е ангажиращо и полезно. Този подход насочва вниманието вър
ху услугите, свързани с подкрепа на отделния ученик и връзката им с мотивиране на уче
ниците да учат. Ключов компонент от тази реформа е прегледът на настоящите политики и 
практики, провеждани от училищата и преформулиране на онези, които не работят, както 
и тяхното реформиране. Изследванията са доказали, че с увеличаване на пропастта между 
учениците и училището, нараства и вероятността ученикът да напусне училище111.

Най-силният фактор от образователните елементи, който може да предвиди про
цеса на напускане на училище е ниската успеваемост112. Освен това ученици, които пов
тарят или онези, които са по-възрастни от своите съученици, са по-склонни да напускат. 
Изследователи установяват, че ученици, които напускат училище, възприемат всяко едно 
занимание, свързано с него, само и единствено през призмата на своя собствен училищен 
опит и чрез езика на своя провал с ученето и училищната дисциплина, и тези ученици чес
то решават да сложат край на подобна негативна ситуация113.

Ранният успех в училище може също да изиграе важна роля при оказване на по
мощ на учениците да останат в училище. В изследователски доклад, написан от Доналд 
Хансен (1994) от университета на Калифорния - Бъркли. САЩ. се установява, че ученици
те. които са започнали училище по-рано. после, в по-горните класове са постигали по-доб
ри резултати. В доклада си Хансен анализира изследване, направено сред около 50 завър
шили ученици. Те са стигнали до края от група от 117 души, които са започнали заедно да 
учат. Така се проследява развитието на тези ученици от основното училище до завършване 
на средното образование. И той заключва, че ако се вземе пред вид единствено средната 
оценка, получена в основното училище, може точно да се предвиди какъв ще бъде училищ
ният статус в 45 на сто от случаите. Отказът на ученика да продължи образованието си 
трябва да се разбира като дългосрочен процес, развиван с течение на времето, започващ от 
първите натрупани преживявания в училище.

“Неуспехите в училище още в първите години може да подействат като начало на 
цикъл, в който децата започват да поставят под съмнение своята компетентност, да отсла
бят привързаността им към училище и евентуално да бъдат последвани от напускане на 
училището”.114 Изследванията сочат, че лошото представяне в началните класове и слабо
то ангажиране в ранната училищна възраст (например, временни отсъствия и проблеми, 
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свързани с дисциплината) както в основното, така и в прогимназиалното училище са ин
дикатори, позволяващи да се предвиди, че е възможно ученикът да се откаже от училище 
още в първите класове на средното образование.115

115 Rumberger, 2001; Woods, 1995
116 Wehgale&Rutter, 1986. р. 390
117 Black, 2002
118 Dynarski, Gleason, Rangarajan&Wood, 1998, p. VII

За да се ангажират учениците изисква анализ за това как училищните райони рабо
тят с учениците, които са в риск от отпадане. За да се увеличи броят на учениците, които 
са във възрастта на задължителното присъствие в училище и това да стане ефективен про
цес, трябва да се отчитат и вземат под внимание и алтернативните начини за обучение на 
ученици, които са известни като продължителни “бегълци” от училище, с лошо поведение 
и представляват заплаха за самите себе си или за своите съученици. “Повечето ученици, 
които са освободени от училище, не са ясно и категорично отхвърлени. Те “избират” да 
напуснат, защото рядко са били поощрявани да останат”. (Fine, 1986, р. 404).

Промяна в училище
Всестранната политика за промяна в училище трябва да включва професионално 

развитие на учителите и хората, занимаващи се с образование. Качественото професио
нално развитие може да помогне на учителите и на администраторите да схванат каква е 
потребността от това да се грижат за взаимоотношенията с учениците и освен това може 
да им помогне да го извършват ефективно. "Съществуват доказателства, че много уче
ници не вярват, че учителите се интересуват от тях. До степен, че онези, които идват от 
социално слаби семейства, успяват да видят само по-малката част от онова, което инсти
туциите са поели като ангажимент за тяхното образование, а оттук и усилията им да пос
тигнат нещо в училище не са особено обещаващи”116. Искрените взаимоотношения между 
учениците и хората, занимаващи се с образованието, биха могли да улеснят системата за 
дисциплина, в която много от младежите в риск попадат като в капан. Според Сюзън Блак 
(2002), ученици, които временно са отстранени от училище или са изключени, започват да 
си мислят, че учителите и администраторите повече не ги искат в учебното заведение. Не 
е изненадващо, че тези ученици стават все по-агресивни, по-склонни към разрушение, хро
нично отсъстват и се отказват от опитите да се справят с учебния материал, за да преминат 
в по-горен клас. В края на краищата много от тях отпадат.117

Друг аспект от промяната в училище е да се поставят предизвикателства пред 
традиционните модели на училищната организация, така че училищата да се превърнат 
в по-интересни и по-впечатляващи места, където учениците научават повече и могат да 
се сблъскат с по-високи стандарти. Изследване, проведено от Робърт Ууд (Robert Wood) 
и колегите му за Mathematica Policy Research, предоставя анализ на въздействието, което 
оказват инициативите за промени на изискванията в училището. Според тяхното изследва
не “стратегиите за промяна на изискванията в училище трябва да включват:

1. разработване на учебни програми и методи на обучение, с които се провокира 
мислене от по-висок порядък, както и по-активно и екипно-ориентирано учене;
2. учителите да изпълняват по-активна роля в мениджмънта на училищата и 
3. стимулиране на по-висока чувствителност от страна на училищата по отноше
ние на грижите и тревогите на техните “клиенти” - родителите и учениците.118
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Алтернативно училище
Алтернативната училищна система обикновено насочва вниманието си към съз

даване на такива модели на учене, които са алтернативни на традиционното училище119. 
Алтернативните училища предлагат както дългосрочни, така и краткосрочни образовател
ни програми. Краткосрочната програма предвижда да се подобри поведението на ученика 
или да се повиши успеваемостта му в клас с намерение той или тя след това да се завърне 
в своето училище (училището-майка). Краткосрочните програми са особено подходящи 
за деца от основното училище и прогимназията. Дългосрочните програми могат да бъдат 
по-специализирани и често пъти са насочени към средното училище. Учениците в дългос
рочните програми може да бъдат отделени от своите връстници и съученици, но изслед
ванията сочат, че дългосрочните програми като цяло са по-ефективни от краткосрочните, 
тъй като в тях се включват и придобиване на трудови умения и навици120.

119 Atkins. Allen&Meredith, 2001
120 Пак там
121 Whitmire. 2000
122 Пак там
123 Woods, 1995
124 Atkins, Allen & Meredith, 2001

И след като ученикът веднъж заяви, че е готов да се завърне в собственото си 
училище, нужно е да бъде включен в подходящи програми, чрез които да се гарантира ус
пех на прехода. Ученици, които се сблъскват с най-големи затруднения при адаптацията 
си, връщайки се в старото си училище, обикновено се страхуват от по-големия размер на 
класа, от липсата на възможност да се съветва със съветника, от липсата на включване в 
училищните дейности, от непостоянните и противоречиви стратегии за интервенция и от
съствието на формална програма за прехода. Ако учениците извършат този преход назад 
към своето училище (училището-майка) без да получават адекватна подкрепа и ръковод
ство. те лесно могат да попаднат в ситуации, които да ги отведат отново в програмите за 
алтернативно образование.

Бившият главен директор на публичното училище в Чикаго Пол Валас доказва, че 
процентът на отпаднали ученици се намалява, когато учениците преминат през програми
те на летните училища и социалните промоции на съответния училищен район.121 Алтер
нативните и вечерните училища също са полезни при оказване на помощ на ученици, за 
които съществува вероятност да отпаднат. Според Валас, те не са свидетелство за груби и 
безчувствени системи, които принуждават учениците да отпадат. Той мисли, че “ученици
те възприемат вечерните училища като втори шанс”.122

Често пъти учениците попадат в алтернативните училища, защото са показали 
слаба успеваемост в час, настроени са негативно спрямо училището като такова или са 
имали проблеми с дисциплината. Алтернативните училища като цяло са достатъчно добре 
оборудвани, за да предоставят качествено образование на учениците в рисково положение 
и са в състояние нерядко да накарат предразположените към отпадане ученици да завър
шат пълния курс на образование и да се дипломират. Алтернативните училища могат да 
стимулират учениците в риск.123

Изследователи124 сочат шест същностни компонента, които алтернативните учи
лища трябва да притежават, за да имат успех, когато предлагат на учениците програми за 
индивидуално образование:

• Оценяване на функционалното поведение - идентификация на проблемните 
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области, които засягат учебната успеваемост на ученика, социални и емоционал
ни нагласи и настройка.
• Функционална учебна програма - внимателно подготвени програми, целящи 
да помогнат на ученика да удовлетвори своите индивидуални потребности в учеб
ната, поведенческата, социалната и трудово-професионалната област.
• Ефективно и ефектно обучение - ясни и персонифицирани цели, които се фо
кусират върху високите нива на включване в учебния процес и върху усилията на 
ученика.
• Оказване на асистенция при прехода - помагане на учениците да се приспосо
бят към алтернативната среда или отново да се приспособят към своето собствено 
училище при излизане от алтернативното; подготовка на ученика за самостояте
лен живот.
• Система за всестранна схватливост - това е система, която предлага всестран
ни услуги в образованието, лечението и ръководството на учениците с физически 
недостатъци.
• Подходящ персонал - квалифициран и обучен екип, включващ дипломиран 
специализиран учебен персонал, които да обслужват ученици с емоционални или 
поведенчески проблеми; осигуряване на родителско включване в процесите на 
оценяване на ученика и на вземане на решения; връзки с ресурсните центрове на 
общината.

Системи за проследяване на отпадналите от училище младежи 
(“тракинг системи” за отпадналите)
Родителите играят съществена роля в процеса на възприемане и справяне с учили

щето от страна на техните деца и влияят върху решенията, които децата им вземат. Деца, 
чиито родители се включват активно в техните училищни работи, са по-слабо предразпо
ложени към сблъсък с проблемите на присъствие и участие в училище и имат много по- 
големи възможности да приключат пълния курс на образование и да получат диплома125. 
Мнозина от изследователите вярват, че родителите осигуряват стимула и стабилността, 
които са жизнено необходими за успеха на техния ученик126. Най-новите изследвания пот
върждават. че силните взаимоотношения между ученици и родители могат съществено да 
намалят вероятността от отпадане от училище на всяко едно равнище127. Факторите, свър
зани със семейството, които поставят децата в рисково положение, включват дисфункци- 
онален домашен живот, отсъствие на родителска ангажираност, слаби родителски очаква
ния. не-английскоговоряща домашна среда, неефективно родителство или злоупотреба с 
родителството и висока мобилност128.

123 Rumberger, 2001, Schwartz, 1995
126 Bryk&Thum, 1989; McNeal, 1999. Rumberger, 2001
127 Rumberger, 2001
128 Wells, 1990
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7.3.2. Препоръки за управленски политики на
Европейския център за права наромите (ERRC) 129

129 Бел.ред.: Текстът е от: Desegregation of Romani Education: ERRC Recommendations for Governmental Policy, by 
Editorial Team European Roma Rights Center; Source: European Roma Rights Center Country Reports Series, issue: 
No. 13/2003, pp: 90-98 (www.ceeol.com). Незначителните съкращения в текста, отнасящи се до конкретната форма 
на доклад на документа, са обозначени с многоточие. Преводът от английски език е на Ивелина Ватова.
13° Настоящият документ се отнася за България, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия.

Мнозинството от ромското население на всяка от страните.... е изключено от ос
новната общообразователна система. Така на тях им се отказва достъп до благата на обра
зованието. от които се възползват останалите граждани. За да се справят с тази ситуация, 
управляващите са длъжни незабавно да се намесят като предприемат мерки, изработят 
подробни и задълбочени дългосрочни образователни стратегии, адресирани към ромите, 
и като започнат да ги прилагат на практика. Основните цели на тези политики трябва да 
бъдат свързани с унищожаване на бариерите, които се издигат пред ромите и ги лишават 
от равен достъп до образованието и от условия за постигане на резултати в процеса на 
тяхното образование, равностойни с резултатите, които по-голяма част от населението пос
тига в тази област. Управленските образователни практики трябва да си поставят следните 
по-конкретни крайни цели:

• Да се даде възможност на ромите да участват във всички равнища на общова
лидната образователна система - основно, средно и виеше образование. Ромското 
участие в образователния процес трябва да е равностойно във всяко отношение на 
участието на учениците от останалите етнически общности;
• Да се осигури възможност и за ромските ученици да постигнат също толкова 
високи успехи, колкото и за техните не-ромски връстници;
• Да се осигури възможност образованието, което ромите получават, да се пре
върне в предпоставка за тяхното пълноправно и пълноценно интегриране в общес
твото.

И макар че както образователната, така и всякаква друга среда във всичките пет 
държави130,... се отличава със своето разнообразие, когато стане дума за образование на ро
мите, съществува обща характеристика, която откриваме навсякъде - поради своя етничес
ки произход ромите са сегрегирани вътре в самата образователна система на съответната 
държава. Десегрегацията на ромското образование, която съществува днес и стремежът да 
се предотврати по-нататъшна сегрегация трябва да се превърнат в гръбнак на образовател
ните политики на всяко управление, за да се постигат равни благоприятни образователни 
възможности. Без образование, подчинено на идеята за тяхната интеграция, образовател
ните политики, адресирани към ромите, нямат никакъв шанс да постигнат някакъв успех. 
В изминалите няколко десетилетия това става съвсем ясно. Нужно е политиките, свързани 
с десегрегацията, да бъдат достатъчно подробно разработени и всестранни, т. е. трябва 
да съдържат мерки, насочени към всички, които по някакъв начин се оказват засегнати от 
образователния процес или включени в него: ромските ученици и техните родители; учи
телите и училищните администратори; местната изпълнителна власт; родители, които не 
са с ромски произход и местни общности, които не са от ромския етнос.
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1. Основни принципи на образователната политика за ромите.
Европейският център за правата на ромите препоръчва националната политика, свързана 
с ромското образование, да стане политика на десегрегацията, основана на правата на 
човека, която се ръководи от следните правила :

(i) Премахване на дискриминацията — всички деца трябва да се радват на свое
то право на равнопоставеност в сферата на образованието.

(П) Позитивно действие — правителствата са длъжни да предприемат специал
ни мерки, за да отстранят пропуските в образованието на ромите и изоставянето им в тази 
сфера; както и да прилагат тези мерки толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се 
постигнат равни благоприятни възможности за всички.

(Hi) Свободен избор, основан на добра информираност — родителите на ромски
те деца трябва да могат свободно да избират училището, където ще се учат техните деца, 
след като получат ясна и пълна информация, съобразно всички съществуващи възможнос
ти, които не биха представлявали нарушение на основните права на детето.

(iv) Участие на ромите — при разработване на образователната политика, как
то и по време на нейното практическо прилагане на национално и на местно равнище, не 
само трябва да бъдат поканени като консултанти представители на ромските общности, но 
и те активно да се включват като основни участници при вземане на решенията.

(v) Равен старт — всички деца трябва да имат свободен достъп до задължител
ното предучилищно образование, а образователните институции на това равнище са длъж
ни да изпълняват и постигат онези критерии, съгласно които ще се оценява готовността на 
децата да постъпят в съответното училище.

(vi) Използване на статистически данни по показателите раса и етничност 
— образователната политика трябва да се основава на коректни и благонадеждни, досто
верни детайлни демографски и образователни статистически данни по показателя за етни
ческа принадлежност, които се събират и обработват при спазване на законите за защита 
на личните данни.

(vii) Всестранен и задълбочен подход — за да се осигури възможност реформата 
да бъде ясна, последователна и устойчива, нужно е да се изберат специфично дефинирани 
роли за всички подходящи актьори, например за ромските ученици и техните семейства, 
за местните и централните власти, за учителите и педагозите, за социалните работници, за 
медиите и т. и.

фШ)Образователна помощ — към дезинтеграцията може да се подходи като към 
механично приемане или прехвърляне на ромските деца в етнически смесени училища; в 
същото време обаче тя трябва да се прилага единствено като част от общия пакет, в който 
са включени подходящи програми, насърчаващи образованието, като например обучение 
на учители, заедно с представители на общността за изграждане на умения и навици да се 
справят със съществуващите предразсъдъци, разработване на учебни програми, медиация, 
социална дейност, ангажиране на асистент-учители, оказване на извънкласна и извънучи
лищна помощ на деца, които са в нужда, включително и оказване на помощ по домовете, 
както и изграждане на чувство за общност, за заедност.

(ix) Подходящи ресурси — по закон управляващите се задължават да създадат 
специфичен механизъм за финансиране и намиране на средства; той трябва така да е изра
ботен, че да се съобразява и зачита потребностите на местната общност като цяло, да сти
мулира публичните институции и частните сдружения да работят за постигане на целите 
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на десегрегационната политика и да се гарантира финансова устойчивост и стабилност на 
проектите в тази насока.

(х) Независимо оценяване — необходимо е независими експерти постоянно и 
редовно да оценяват извършената работа и постигнатите резултати; целта на подобно дей
ствие е да не се допусне участници в десегрегационния процес, които преследват собстве
ни институционални интереси, да налагат своето мнение по начини, влизащи в конфликт с 
успешната реформа; освен това така се създава възможност и навреме да им се противодей
ства; това е необходимо, за да се следи до какво ниво е стигнало практическото прилагане 
на самата реформа.

2. Реформа в законодателството.
Устойчивостта и стабилността на управленската политика, насочена към създаване на 
равни образователни възможности за всички, трябва да се гарантират чрез подходящо за
конодателство.

Националното законодателство трябва да отразява и пропагандира идеите и це
лите на политиките за равни образователни възможности. Управленските институции са 
задължени да предприемат следните конкретни стъпки:

i) В съответствие с Директива 2000/43 на Съвета на Европейския съюз, която 
урежда как трябва “да се прилага принципът на равнопоставеността между хората, незави
симо от техния расов  или етнически произход“, те се задължават да приемат и изцяло да 
прилагат подробно и задълбочено разработен комплекс от правни норми, съгласно конто 
се забранява дискриминацията във всички области на обществения живот и се създава за
конова гаранция, съгласно която в случай на неспазване на този принцип, на нарушителя 
трябва да се наложат съответните граждански, наказателни и административни санкции.

131

ii) С необходимата бързина да открият процедура за ратификация на Протокол 
№12 към Европейската конвенция за правата на човека, като осигурят неговото навремен
но въвеждане в изпълнение.

131 Бел.ред.: В оригинала на документа често се използва терминът ,,расов”(гасе) в неговия по-широк, а не дирек
тен, смисъл, като отнасящ се изобщо до „расов и/или етнически”. Тук и нататък в текста, доколкото става дума 
за ромите, в повечето случаи race е преведен като „етнически”(еГЛшс).

in) Да декларират, съгласно Член 14 на Международната конвенция за премахва
не на всички форми на расова и етническа дискриминация, че държавата се съгласява да 
приеме компетенцията на Комитета за премахване на расовата и етническата дискримина
ция, съгласно която той придобива правомощието да получава информация от отделни ин
дивиди или групи за нарушения на Конвенцията, а той да обръща внимание на получените 
от тях сведения.

iv) В националното законодателство да дадат правно определение на явлението 
расова сегрегация в образованието и да го забрани.

v) Да допълнят и изменят законодателството, като въведат правна норма, съглас
но която се ограничава възможността да се зачита предпочитанието на родителите при 
избор на училище за тяхното дете, ако този избор би довел до засилване на етническата 
сегрегация. Училищните власти не трябва да се задължават да се съобразяват с предпочи
тания от родителите избор на училище, ако се наложи при приемането на детето в съот
ветното учебно заведение да се подчиняват на принципи на етническата сегрегация. От 
училищни власти, които не спазват този принцип, ще се търси отговорност за нарушение 
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на анти-дискриминационните закони.
vi) Да изменят и допълват законодателството си, като въвеждат т.нар. позитивно 

задължение за образователните и местните власти да предприемат активни мерки срещу 
етническата дискриминация и сегрегация.

vii) Да допълват и изменят законодателствата си, като въвеждат задължението 
училищните директори да събират подробна статистическа информация и да я представят 
в достатъчно разбираема за широката публика форма; тази информация трябва да се отна
ся до етническия профил на училищата, които те администрират, както и всякакъв друг 
тип сведения, релевантни на темата за етническата сегрегация в образованието.

viii) Да изменят националното законодателство така, че на държавата да се пре
достави възможност за позитивно действие; с това се цели да се постигне изравняване на 
благоприятните за малцинствата в неравностойно положение, включително и за ромите. 
възможности в сферата на образованието. По-конкретно, да създадат законови механизми, 
благодарение на които да се подкрепя равният достъп до образование на малцинствата в 
неравностойно положение, в това число и на ромите. Подобен механизъм представлява 
създаването на специален фонд за инициативи, с които се стимулира процесът на десегре
гация на образованието за роми.

3. Реформа в образователната политика.
Европейският център за правата на ромите приканва правителствата на България, Чешка
та република, Унгария. Румъния и Словакия, без да се бавят, внимателно да предприемат 
стъпки за десегрегация на образованието на ромите. От този процес трябва да се очакват 
следните крайни резултати:

а) постепенно закриване на помощните специализирани училища за деца с проб
леми в развитието си и интегриране на учениците от тези учебни заведения в основните 
общообразователните училища;

б) задължително за първата учебна година децата да бъдат записвани в паралел
ки от обикновените училища — окончателно да се спре приемът на първокласници в по
мощните специализирани училища или в други паралелки и/или училища, извън обикно
вените общообразователни стандарти;

в) завършилите основното си образование в специализирани училища трябва да 
бъдат записани в обикновени общообразователни учебни заведения за средното образова
телно ниво, като им се осигурят условия за успешна адаптация;

г) закриване на всички училища, предучилищни обучителни форми и училищ
ни паралелки, които са само за роми;

д) постигане на етнически баланс при изграждане на структурата на ученичес
ките общности в училищата и в паралелките във всяка община поотделно, така че тя да се 
съобразява с демографските характеристики на съответната административна единица.

3. 1. Интеграция на учениците от помощните специализирани училища в об
щообразователната система на съответната държава

3.1.1. Постепенно, поетапно закриване на помощните специализирани училища 
Европейският център за права на ромите защитава позицията, че сегрегацията в образова
нието за децата със забавено развитие по принцип е дълбоко унизително явление. Поради 
тази причина то трябва да бъде премахнато. Помощните училища трябва да се закрият 
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стъпка по стъпка, а децата да се обучават по обикновените учебни програми, които са 
валидни за всички останали училища в страната; този процес трябва да се осъществява в 
интегрирана среда. Поради факта, че ученическата структура на помощните учебни заведе
ния понастоящем е изградена преди всичко от ромски деца, ако само се промени тяхната 
категоризация, за да се превърнат те просто механично в обикновени общообразователни 
училища, няма да се премахне сегрегацията на ромските ученици —училищата, независи
мо дали са помощни или обикновени, ще продължат да са училища от гетото, където уче
ниците изцяло са от ромската общност или преобладаващо са с такъв етнически произход. 
Паралелно с въвеждането на общо задължителната учебна програма в тъй нар. помощни 
специализирани училища, властите са длъжни да предприемат и стъпки за постигане на 
етнически баланс в структурата на ученическия състав в съответните учебни институции 
... Използваните в момента тестове, с които се оценяват способностите за усвояване на 
знанията и нивото на интелигентност, създават основата, необходима за категоризиране 
на децата като умствено изостанали и за възможността да се реши към тях да се прилагат 
правила за обучение, различни от образователните методи, които са валидни за останалите 
ученици. Целта на подобен изпит трябва да се преформулира, а самите тестове да се изпол
зват като основа за индивидуализиране на обучението на деца, които срещат затруднения 
при изпълнение на стандартните изисквания на образователната система. Системата за 
измерване на способностите за усвояване на знанията и ниво на интелигентност трябва да 
претърпи поне следните промени:

□ Системата за измерване на способностите за усвояване на знанията и ниво на 
интелигентност трябва да се разработи с участието на представители от ромската 
общност и други малцинствени групи, по начин, който е съобразен с културното 
разнообразие на децата във всяка отделна страна;
□ Тестовете трябва да се провеждат на езика, който детето владее най-добре;
□ Тестовете трябва да се стандартизират, като се използва представителна из
вадка деца от различните етнически групи, в това число и от ромската;
□ Ромски педагози и/или отделни представители на ромската общност, които са 
добре запознати със семейната среда на своите деца, трябва да участват в провеж
дането на самия изпит.

3.1.2. Интеграция по принцип на учениците от помощните училища
Интеграцията на учениците от началните специализирани училища за деца със забавено 
развитие в обикновените общообразователни училища трябва да се съобразява с това кол
ко години детето е прекарало в подобно учебно заведение. Европейският център за права 
на ромите препоръчва ученици, които първите три години (от първи до трети клас) са 
учили в специализирана помощна образователна институция, да бъдат преместени в обик
новено основно училище. Преди да стане това, децата трябва да положат тест, с който да 
се определи до каква степен ученикът е усвоил стандартните изисквания за обикновеното 
общообразователно училище. Въз основа на изпитните резултати, хората, занимаващи се с 
образователна политика и училищните психолози са длъжни да разработят допълнителни 
програми, с които да помогнат на децата да се интегрират в новата за тях училищна среда. 
Тези програми трябва да се използват след като детето е прието в обикновеното училище 
и трябва да приключат, след като се установи, че са постигнали целите си. Ученици, кои
то са учили повече от три години в специализирано помощно училище (след трети клас), 
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са по-склонни да възприемат повече от неговите недостатъци и твърде вероятно е да се 
нуждаят от повече време, за да достигнат образователното ниво на своите връстници от 
обикновените училища. На подобни ученици трябва да им бъде предоставена компенса
ция за вредата, която им е била нанесена с престоя им в специализирана образователна 
институция и да им се даде шанс да се запишат в обикновено средно общообразователно 
училище. На родителите им трябва да се позволи сами да изберат дали техните деца ще 
продължат в обикновено средно училище или в средно учебно заведение, в което отиват 
завършилите помощно специализирано училище. Ако родителите изберат обикновеното 
средно училище, на децата трябва да се предостави възможност за безплатна образовател
на програма, чрез която да попълнят пропуските в знанията и уменията си, за да имат въз
можност да продължат в общообразователното учебно заведение. Онези, които изберат 
да не продължават да учат след осми клас, трябва да получат шанс да преминат през курс 
за придобиване на професионална квалификация и да им се издаде диплома за завършено 
обикновено основно общообразователно училище.

3. 2. Закриване на училищата от ромските гета.
Премахването на чисто ромски училища, както и на предучилищни образователни форми 
само за роми, трябва да се извърши съгласно спецификата на съответната ситуация във 
всяка страна поотделно. Европейският център за правата на ромите предлага следните мо
дели, които са изградени, въз основа на обобщените резултати от анализа на примерите 
за сегрегация в петте държави:

Модел 1.
Училища от градските и селските ромски гета132. Този модел на десегрегация се отнася 
само за училищата, в които се учат единствено роми и които са били създадени в резултат 
от т.нар. сегрегация по местоживеене. По-специално, моделът важи особено за училищата 
в градските ромски гета.

132 Този модел вече е бил успешно прилаган от ромски неправителствени организации в няколко града в Бълга
рия. За повече информация по проблемите на десегрегацията на местните ромски училища от гетото вж.: Прог
рама за ромско участие, RPP Reporter: Special Desegregation Issue, at:http://www.osi.hu/ и Кънев, K. 2003. Първи 
стъпки: Оценка на неправителствените проекти за десегрегация в шест български града. Институт “Отворено 
общество”-София.

Мнението на Европейския център за права на ромите е, че училищата в ромските 
гета окончателно трябва да се затворят. Като се отчитат силните антиромски настроения 
и предразсъдъци, не е реалистично да се очаква, че децата от не-ромски произход ще се 
съгласят да ходят на училище в ромските гета. Така ще се продължи с пълната сегрегация 
на училищата от ромските гета, а да се поддържат и по-нататък те означава да се влезе в 
противоречие с ангажиментите и задълженията, които съответната държава е поела както 
по отношение на своето законодателство, така и по отношение на международните прав
ни норми. Освен това малко вероятно е качеството на преподаване и живот в училищата 
от ромските гета да се повиши до такава степен, че да стане достатъчно задоволително 
според общоприетите стандарти. Близо половин век тези училища са били белязани със 
знака за малоценност и този факт поставя сериозна непреодолима бариера пред възмож
ността да се гарантира високо качество на образованието в тях. Училищата в гетата трябва 
да бъдат закрити веднъж завинаги, а ромските деца да се изпратят да учат в обикновените 
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общообразователни учебни заведения в съответния град или в близките му околности. Раз
пределението им трябва да стане така, че да не се стигне до нова сегрегация. Този модел, 
за да е успешен, изисква на практика да се приложат следните мерки:

□ Редовен и безплатен транспорт за ромските деца (за онези, които живеят по- 
далеч от новото училище) от техните домове до обикновените общообразовател
ни училища и обратно;
□ Практическо използване на допълнителни образователни програми, с които 
се цели да се помогне на ромските деца, посещавали по-долнокачествените и 
посредствени сегрегирани училища, за да постигнат резултати в учебния процес, 
сходни с постиженията на останалите ученици;
□ Мониторинг на развитието на ромските деца в училище и на техните резулта
ти; за онези, които изостават, се осигурява учителска помощ;
□ Въвеждане на финансови и други подходящи стимули за училищата, които по
лагат усилия за интеграцията на ромските деца; вземат се под внимание обектив
ните критерии за постижения в цялостната образователна и училищна дейност на 
ромските деца.

Модел 2.
Училищата от гетата са създадени в резултат от демографските промени'. Този модел 
се отнася до училищата в онези села, където в резултат от демографските промени е оста
нало предимно ромско население. Там, където ромите преобладават, естествено е и броят 
на техните деца в местните училища също да е по-висок. Качеството в подобни de facto 
сегрегирани училища също трайно се влошава. Нещо повече, на много места, селските 
училища се издържат от местните власти, макар че броят на техните ученици не отговаря 
на общоприетия стандарт. За да се справят с подобни ситуации и в зависимост от специфи
ката на мястото, националните власти са длъжни да предприемат поне два типа действия:

А) Закриват селски училища в райони, където броят на учениците чувствително 
е намалял. На ромите, както и на останалите ученици трябва да им се осигури безплатен 
транспорт до най-близкото училище в областта или района.

Б) В селските училища, където има достатъчен брой ученици, но те са преобла
даващо от ромската общност, което се дължи на обстоятелството, че населението на съот
ветното място е предимно ромско, властите са длъжни да гарантират, че онези родители, 
които искат да запишат децата си в училища извън селото, където живеят, притежават не
обходимите възможности за това. Ромските деца от социално слабите семейства задължи
телно трябва да получават поне финансова подкрепа, с която да покриват транспортните и 
дневните си разходи. Същевременно трябва да се стимулират местните власти да прилагат 
на практика целеви програми, за да повишават качеството на образованието в местното 
училище, в което би могло да се привлекат ученици и от съседните села.

Модел 3.
Училищата в гетото са в резултат от "бягството на белите ”

След 1990 година някои училища са станали предимно ромски и причината за това е във 
факта, че учениците от не-ромски произход са ги напуснали. Те съществуват както в гра
довете, така и в селата. Във всяка една от петте страни Европейският център за правата на 
ромите откри доказателства, че родители от други етноси отказват да изпратят децата си 
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в училища, където процентът на ромски ученици е висок. Училищните власти се съобра
зяват с техния избор, защото по закон родителите имат право да изберат къде да запишат 
децата си да учат. Там, където ромите започват постепенно да преобладават, качеството на 
образованието спада, се влошава. За да се премахне този модел на сегрегация, навсякъде, 
където той съществува, местните и училищните власти се задължават да разработват и 
прилагат стратегии, целящи да се постигне във възможно най-кратки срокове етнически 
баланс в ученическата структура на техните училища. Делът на ромските ученици във 
всяко училище в даден град или село трябва да е пропорционален на дела на ромските 
ученици в цялата съответна градска или селска ученическа общност. За да се постигне 
този баланс, всяко учебно заведение трябва да се задължи да провежда такава политика за 
прием на ученици, че да се стига до етнически баланс. Училищата с по-голям брой ромски 
ученици са длъжни да намалят или да спрат да записват нови деца от този етнос и обратно, 
техният прием трябва да се увеличи там, където броят на учащите се от не-ромски про
изход е по-висок; и този процес задължително трябва да протича всяка година дотогава, 
докато се постигне баланс между тези две ученически групи. Всяко училище е длъжно 
да специфицира и публично да обяви колко са местата за едните и за другите през новата 
учебна година. Въвеждането на училищни приемни “квоти” от съответната община по 
етнически белег всяка година, означава, че училищните власти трябва да ограничат роди
телските заявки за записване в някои училища, ако подобен прием би довел до нарушаване 
на баланса по този показател в съответното учебно заведение. За да се осигури кохерен- 
тност между' местните правила и регулации и националното законодателство (обикновено 
позволяващо свободен избор на училище), последното трябва да се измени и допълни, а 
правото на свободен родителски избор на училище за детето трябва да се зачете само при 
условие, че то не влиза в конфликт с условието за известно негово ограничаване, в съответ
ствие с изискванията за етнически баланс в ученическата структура. Дотогава, докато не 
се постигне нужното равновесие между числеността на ромските и не-ромските ученици, 
в училищата, където преобладават първите, целевите инвестиции трябва да се насочват 
към подобряване на материалните условия, към привличане на квалифицирани учители и 
за повишаване на качеството на образованието.

3. 3. Закриване на паралелки, съставени само от роми
Сегрегираните паралелки, в които се учат само роми, задължително трябва да се премах
нат и да се забранят. Националното образователно законодателство трябва така да се до
пълни и измени, че да забранява голям брой ученици от само от една етническа общност 
да се включват в една паралежа от даден випуск по време на целия курс на обучение 
в началното образование. Практическото приложение на това изискване ще предотврати 
формирането на хомогенни ромски паралелки в рамките на обикновените общообразова
телни училища и ще се избегне сепарирането на ромските от не-ромските ученици. И в 
училищата, където има отделни сгради, в които са настанени само ромски паралежи, те 
трябва да бъдат закрити.

3. 4 Предотвратяването на сегрегацията на ромските деца.
Правителствата са длъжни да поемат гаранция, че няма да се повтори изолацията на ром
ските деца в сегрегирани училища, предучилищни форми и паралелки само за роми, които 
не се вписват в задължителните стандартни норми. За да се предотврати по-нататъшната 
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сегрегация, те трябва да въведат валидни за всички, свободни като избор, но задължителни 
като посещаемост предучилищни програми с продължителност поне десет месеца, чрез 
които децата, включително и ромските, да се подготвят за общообразователното училище. 
Те трябва така да се разработят, че да отстранят езиковите бариери, които се издигат пред 
ромските деца, които са изпаднали в социална депривация, било поради бедност или пора
ди друга някаква изключваща ги от обществото причина. Освен това те трябва да осигурят 
гаранция, че и децата от ромски произход са подготвени за училище точно толкова, колко- 
то и техните не-ромски връстници. Всички предучилищни програми за роми задължител
но трябва да се изпълняват в интегрираните училищни институции, като задължително се 
премахнат и се забранят предучилищните звена или другите подготвителни паралелки в по
мощните специализирани училища или в сходните сегрегирани образователни структури.

4. Общи мерки за постигане на успех на политиката по десегрегация на ромите.
За да сполучи дадена политика в областта на десегрегацията, управляващите са длъжни 
да прилагат следните мерки:

Социална подкрепа
Да се въведат в действие програми, с които да се премахне негативното отражение на со
циалната депривация на ромите върху техните постижения в областта на образованието. 
Институциите от изпълнителната власт на всички равнища трябва незабавно да обърнат 
внимание на основните социо-икономически потребности на ромски семейства, които 
имат деца на училищна възраст, и да вземат мерки, тъй че да не се допуска отсъствие от 
училище и неуспех при усвояването на учебни знания. Преди всичко, като първа стъпка в 
това отношение, всяко правителство е длъжно да гарантира, че ромските семейства с нис
ки доходи имат достъп до:

• безплатен училищен транспорт или транспорт за училищни цели;
• безплатни учебници;
• финансови средства за облекло и храна, които се отпускат докато трае учебната 

година.

Промяна в съдържанието на учебната програма
1) Излизане от сегашното положение на оскъдна информация за ромите в учебни

те програми и гаранции, че всички деца биха могли да научат с какво ромите са допринес
ли за обществото като цяло.

2) Въвеждане в учебната практика на програми, с които се възпитава уважение 
към културното разнообразие в училищата.

3) Там, където училищната среда се окаже отворена за ромите, където другите ги 
възприемат добре и се отнасят толерантно с тях, може да се твърди, че интеграцията на 
ромските деца в обикновените общообразователни училища е сполучила. Управляващите 
са длъжни да осигурят гаранции, че ширещите се предразсъдъци и враждебно отношение 
към ромите са се променили трайно, като създават и въвеждат в практиката специални 
национални програми за обучение на учители и училищна администрация, чиято задача е 
да се преодолеят съществуващите ограничения и пристрастия. Подобни учебни дисципли
ни, чиято цел е да се премахнат предразсъдъците и пристрастията, трябва да се въведат в 
програмите на колежите за подготовка на учители, а така също и в университетите.
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Повишаване на обществената съпричастност
1) Провеждане на кампании, които водят до повишаване на обществената съпричас

тност. с които се гарантира, че интеграцията на ромските деца в обикновените общооб
разователни училища не се възпрепятства от неизживени предразсъдъци, които все още 
битуват в съзнанието на не-ромите.

2) Широко пропагандиране на правителствени мерки в областта на ромското образо
вание и адекватното им представяне пред широката публика. Прилагането на практика на 
тези мерки не трябва да се прави по начин, който допълнително да клевети и опозорява 
ромите и да възстановява в съзнанието на хората негативните стереотипи, които общество
то си е изградило за тях.

3) Незабавно да се предприемат стъпки, за да се сложи точка на нехуманното и унизи
телно отношение към ромските деца в училище. Там. където се съобщава за инциденти на 
расово-етническа основа, целящи създаване на тревога и насилие, незабавно да се подири 
отговорност от онзи, който ги е причинил. Политиките трябва да стимулират взаимното 
уважение и респект между роми и не-роми.

Мониторинг
1) Да се създаде екип от експерти, включително с представители на ромската общност, 

който да е упълномощен да наблюдава как се прилагат на практика мерките по десегрега- 
цията и да приема родителски жалби, свързани със сегрегацията.

2) Да създаде регионални или областни комисии, които да контролират как се извър
шва приемът в специализираните училища, които са натоварени и със задачата да про
веждат образователни кампании и сред ромските родители, с цел да им се обясни какъв 
е характерът на този тип учебни заведения, как се извършва приемът в тях и какви са въз
можностите за преминаване към основното общо образователно училище.

3) Да се създадат условия за сътрудничество между училищната администрация и ром
ски и не-ромски неправителствени организации, които са активни участници в сферата на 
образованието.

7.3.3. Съгласие за реформа за насърчаване на равни възможности 
в българското образование

Следващият документ бе публикуван на 20.02.2008 г. в Интернет като петиция на извес
тни и уважавани познавачи и експерти на ромската и етническата проблематика у нас. 
Считаме този документ като много добро и професионално обобщение на голяма част от 
проблемите и изводите в областта. Представяме го и тук в пълния му текст (без имената 
на подписалите се изследователи, политици, представители на граждански сдружения), 
тъй като ни се струва, че разгласата му не бе достатъчна, а той синтезира много от ценния 
досегашен опит на колегите в областта на отпадането на деца-роми от образователната 
ни система. Текстът е създаден в рамките на изпълнението на проект „Политическа и 
правна подготовка за реформа на образователната система с цел насърчаване на равни 
възможности за всички деца в България”, изпълняван от Европейския център за правата 
на ромите, с административната подкрепа на Български хелзински комитет и финансиран 
от Ромския образователен фонд-Будапеща. Следва текстът на Петицията133:

133 Бел.ред.: текстът е по: http://www.bgpetition.com/reforma-na-obrazovanieto-v-Bulgaria/index.html
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СЪГЛАСИЕ ЗА РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Основната цел. около която се обединиха всички участници в Преговорите за реформа и 
развитие на българското образование, е цялостна и систематична реформа на образовател
ната система с оглед постигане на задължително образование, което гарантира на всеки 
ученик:

- усвояването на база от знания и умения, които го правят конкурентен на пазара 
на труда;

- воденето на самостоятелен живот като пълноценен гражданин;
- развитие чрез учене през целия живот.

Основни принципи за реформата и развитие на българското образование
С оглед провеждане на комплексна и систематична реформа на образователната система, 
е необходимо да се формулират ясни общи принципи, на основата на които да се изработи 
и постигне политически и обществен консенсус за реформа и да се изработят конкретни 
политики за провеждане на реформени действия. Предложените тук основни принципи 
ще служат като базисни ориентири при предстоящите действия за реформа на образова
телната система.

1 .Критерии за напредък: Изборът на определено решение, мярка или политика по който 
и да е аспект на образователната реформа да се предприема само ако въпросното решение, 
мярка или политика представлява крачка напред по посока осигуряване на равен достъп 
до качествено образование за всички деца в България.

2 .Отношение между двете водещи ценности: Да се търси баланс между двете ценности 
- равенство на достъп до образование и качество на образованието, когато тези две цен
ности са в конфликт.

3 .Обвързаност: Постигането на равен достъп до качествено образование на определен об
разователен етап зависи от осигуряването на равен достъп и качеството на образованието 
на предходния образователен етап.

4 .Непрекъснат мониторинг: Изпълнението и прилагането на конкретни политики за об
разователна реформа се управлява, наблюдава и контролира въз основата на надеждни 
изследвания и данни, събрани посредством използването на измерими показатели и инди
катори.

5 .Интегрирано образование: Образователната система да осигурява равни условия за 
достъп до качествено образование в интегрирана училищна среда на деца и младежи, чий- 
то майчин език е български, на такива, чийто майчин език не е български, както и на деца 
със специални образователни потребности.

6 .Училището отговаря на потребностите на средата, в която функционира и разполага с ме
ханизми, осигуряващи неговата гъвкавост и адаптивност: Обвързаност с пазара на труда 
и предлагане на разнообразие от възможности младите хора да придобият такива компе
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тентности, които ще им позволят да реализират личния си потенциал, да бъдат самостоя
телни личности и активни граждани в мултиетническа, мултикултурна, постоянно проме
няща се, динамична, пълна с разнообразна информация, високо-технологична среда.

7 .Задължителност: Всички деца и ученици под юрисдикцията на България имат право на 
безплатно задължително образование до завършване на 10-ти клас, което включва и преду
чилищно образование.

8 .Компенсаторни мерки: Всички нормативни актове, предвиждащи специални мерки с 
цел изравняване на децата в неравностойно положение и ликвидиране на исторически ус
тановени форми на дискриминация в образователната система, трябва да са формулирани 
въз основа на критерии, които да са неутрални по отношение на етническа или религиозна 
принадлежност на обхванатите от мярката деца.

9 .Местна специфика: Локалните десегрегационни политики в областта на образование
то, както и политиките по интеграция чрез етническо смесване, да са съобразени с местни
те особености и специфики.

10 .Задължения: Спазването правата на детето е задължение на държавата. Ако тези права 
се нарушават, държавата е длъжна да се намеси, дори когато нарушителите са родители 
или други лица в родствени отношения с детето.

11 .Учене през целия живот: Съвременният свят поставя определени изисквания 
към качеството на образованието, които могат да бъдат постигнати само чрез съз
даване на институционални (нови форми на образование) и личностни (мотива
ция и умения за продължаващо образование) условия за учене през целия живот.

Конкретни политики за реформа и развитие на българското образование

1. Възраст за започване на задължително образование (училищно образование, вклю
чително подготвителните класове)
Задължителното образование включва училищното образование от първи клас, както и 
задължителната подготовка за училище. Възрастта за започване на задължително образо
вание зависи от възможностите и потребностите на отделното дете или желанието на него
вите родители, но не по-късно от 6 години. Това на свой ред предполага не просто децата 
да са готови за училище до тази възраст, но и училището да отговаря на потребностите на 
децата.

2. Продължителност на задължителното училищно образование
Училищното образование е задължително до завършване на 10 клас и първа степен на гим
назиално образование, но не по-късно от навършване на 18 години.

3. Право на посещение на детски градини от всички деца
Всяко дете има право да посещава детска градина от 3 години. Това предполага 
адекватно развитие на мрежата от детски градини, така че да са достъпни за всич
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ки желаещи деца. При финансирането на детските градини се използват механиз
ми, които определят социални категории и подоходни групи семейства с деца, 
които имат право на детска градина. Сред тях по обективни показатели се опре
делят такива, които не плащат никакви такси, други, които плащат 25% от разходи
те, 50% от разходите, 75% от разходите или 100% от разходите за детска градина. 
Изрично се забранява детските градини да се обособяват по начина на финансиране на 
институцията - т.е. да се обособят детски градини, които са изцяло безплатни за родители
те или са в известна степен платени от родителите и такива, в които разходите изцяло се 
покриват от родителите.

4. Роля на държавата при осигуряването на задължително образование
Държавата създава условия за задължителното образование на всяко дете дори, ако това 
е в разрез с волята на неговите родителите/ настойници. Местната власт създава условия 
всички деца да бъдат обхванати в образователната система в рамките на задължителното 
образование, като при неспазване на това задължение й се налагат съответни санкции. 
Държавата осигурява балансиран пакет от стимули (социални облекчения, предоставяне 
на пакети от безплатни услуги, данъчни облекчения, стипендии за деца в неравностойно 
положение и др.) и строги санкции (спиране на социални плащания, глоби, наказателна от
говорност, отнемане на родителски права) за родителите, както и за общините, които не оси
гуряват нужните условия учениците да завършат задължителното по закон образование.

5. Държавата създава условия за равен достъп до задължително образование за всич
ки деца чрез: Базисен пакет от услуги, който осигурява учебния процес за всички деца. 
Определени категории деца получават компенсаторен пакет от услуги, който отговаря на 
техните потребности.

6. Организация на училищната мрежа е оглед ефективно използване на наличните 
ресурси
Организация на училищната мрежа съгласно принципа: всеки клас да представлява про
порционално в умален вариант етническия състав на населението от съответната възраст 
в конкретното населено място.Училища в мултиетнична градска или селска среда не могат 
да допускат сегрегирани форми на образование. Училищата се акредитират периодично, 
като един от стандартите за акредитация е следният: адекватен на населеното място етни
чески баланс в училищата. Създават се защитени училища, които отговарят на обективни 
критерии -например, транспортирането на ученика до училище отнема повече от 45 мину
ти; отдалеченост и липса на инфраструктура между населеното място и средищното учили
ще; др. Въвеждане на корекционен коефициент за издръжка на един ученик в защитените 
училища при условие, че местната власт вече е оптимизирала училищната си мрежа.

7. Академична подготовка на учители
Академичната подготовка на учителите в бакалавърска степен да бъде приведена в съот
ветствие с Общите европейски принципи в областта на образованието и обучението, про
изтичащи от Лисабонската стратегия, между които: подготовка на учителя да помага на 
младите хора да придобият компетентностите, посочени в Европейската рамка за ключови 
умения, да допринасят за превръщането на младежите в самостоятелно обучаващи се през 
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целия живот хора; да работят в мултикултурна и мултиетническа среда, в интегрирана 
класна стая; да прилагат нови методи за обучение, насочени индивидуално към ученици
те; да работят в тясно сътрудничество с колеги, родители и широката общественост. Подго
товката на учителите включва също: умения за превенция на риска от отпадане на ученици 
от образователната система, както и умения за преподаване в ПИТ. Ако преподаваните в 
бакалавърските програми за образование на педагозите и учителите дисциплини не осигу
ряват такава подготовка, съответните специалности не получават акредитация от НАОА и 
нямат право да обучават и подготвят педагози и учители. От друга страна, критериите за 
акредитация да стимулират факултети и университети, които предлагат подобно обучение. 
„Учител“ е специфична професионална квалификация, към която има обществени и дър
жавни изисквания, и регулациите за придобиването на право за упражняване на тази про
фесия не биха нарушили академичната автономия на висшите училища. За вече завърши
лите учители това се постига чрез системата за квалификация.

8. Равен достъп до квалифицирани учители
Държавата създава система, чрез която да стимулира справедливо разпределение на квали
фицирани учители в училищната мрежа.

9. Контрол на входа на учителската професия
Създава се специализиран професионален независим орган с ранг на агенция, който из
дава сертификати за упражняване на учителска професия, периодично изготвя атестации 
на действащите учители и подновява техните документи за правоспособност, подготвя и 
провежда периодични оценки на учителския труд.

10. Квалификационна система за учители
Да се насърчава по-нататъшна децентрализация на системата за квалификация чрез въвеж
дане на гъвкав лицензионен подход, чрез който, на базата на ДОИ за квалификация на учи
тели и на адаптирани изисквания за компетентности на осигуряващите обучение агенции, 
да се оторизират за предоставяне на обучение широк кръг от организации (включително 
НПО) с доказан ресурс в съответните тематични области. Този подход ще разшири кръга 
на квалификационните услуги, ще ги приближи до ползвателите и ще подобри избора на 
тематични области съобразно конкретните потребности и възможности на учителите. На
ред с безплатните квалификационни курсове, осигуряващи определен минимум от знания 
и умения, да се насърчава самоподготовката и самостоятелното търсене на форми за пови
шаване на квалификацията от страна на учителите. Придобиването/непридобиването на 
нови компетентности чрез различните форми на квалификация се обвързват по адекватен 
начин със заплащането на учителите, както и с тяхното кариерно развитие.

11. Оценка труда на учителите
Оценката труда на учителите се осъществява по система от ясни и измерими критерии и 
показатели, обсъдени в консултативен порядък от заинтересованите страни. Оценката се 
извършва от директор, от Училищното настоятелство и от лицензирана външна независи
ма институция, като резултатите от нея се отразяват на заплащането и кариерното разви
тие на учителя.

217



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

12. Въвеждане на диференцирано заплащане труда на учителите
За диференцираното, а не за базовото заплащане на учителите се взимат предвид ясно 
фиксирани и измерими показатели, най-голяма тежест сред които имат постиженията на 
учениците, измерени чрез независимо външно оценяване, проведено на входа и на изхода 
от съответния клас. Един от показателите за диференцираното заплащане труда на учите
ля е работата му в мултиетническа среда.

13. Социален работник в училище
Въвежда се длъжността „социален работник“ в училища, в които има доказана потребност 
от това - социално положение на децата, деца в рискови групи, брой интегрирани деца в 
градските училища, отдалеченост на училището от дома на детето и др.

14. Външно оценяване резултатите на учениците
Въвеждане на система за външно стандартизирано национално оценяване резултатите на 
учениците след завършване на всеки образователен етап, която има информативен харак
тер и не формира резултатите на учениците. Данните от тези оценки служат за вземане на 
управленски решения - повишаване качеството на образованието и управление на учили
щето, както и за подобряване ефективността на системата.

15. Информационна система
Създаване на интегрирана информационна система за събиране на данни по широк на
бор от индикатори, която позволява следене на актуалното състояние на образованието 
и взимане на адекватни управленски решения. Особено съществено е информационната 
система да събира надеждна информация за необхванатите от образователната система де
ца. подлежащи на задължително образование, както и за тези, които по различни причини 
отпадат от образователната система. Достъпът до данните от тази информационна систе
ма трябва е максимално широк и гарантиран за образователните власти на различни нива 
(национално, областно, общинско, училищно).

16. Учебни програми и съдържание
Учебното съдържание по общообразователните предмети е изчистено от излишната ин
формация, постигнат е оптимален баланс между знания и умения в зоните на компетен
тност, поставен е акцент върху междупредметните връзки и са представени по адекватен 
начин културата, историята и традициите на различните малцинства.

17. Целодневни форми на образование в рамките на задължителното образование, 
финансирани от МОН
След формиране на нова концепция за ПИТ. съответстваща на потребностите на ученици
те, в училищата се създава възможност за откриване на ПИТ, които се финансират допъл
нително от държавата и образователно-възпитателния процес в тях се наблюдава от РИО.

18. Наваксващи програми
Училищата разработват училищни програми за работа с деца, застрашени от отпадане или 
деца в риск, както и програми за превенция на отпадането от образователната система.
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19. Училища „Втори шанс“ - условие за завършване на задължителното образование 
от възрастни
Създаване и прилагане на програми ..Втори шанс“, предоставящи възможност на всеки, 
независимо от неговата възраст, който по определени причини не е завършил задължител
ното образование, да го завърши. Програми за деца и младежи, които изобщо не са обхва
нати от системата на образованието.

20. Управление на училището
В органите на управление на училищата участват родители, представляващи пропор
ционално спецификите на обществената среда, в която функционира училището. Те 
получават право на глас при съставяне плана за развитие на училището; при определя
не бюджета на училището; при подбора, назначаването и оценката работата на учи
телите в училището; при избор, наказване и уволнение на директора на училището.
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8. ОТПАДАЩИТЕ РОМИ: ОЩЕ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Наред с казаното дотук, има още много неща, които могат да допълнят с още аспек
ти и детайли обсъжданата проблематика - тя наистина е доста широкообхватна, 
защото засяга различни основни форми на социалния живот и на перспективите 
на развитие на обществото. Тук няма да преповтаряме изводи и препоръки, кои
то вече присъстват под някаква форма, споделени са, или логично се налагат от 
горното изложение. Всяка от предишните части, разкривайки състоянието и проб
лемите с и по повод „отпадащите роми”, по свой начин и в съответния контекст, 
предлага и конкретни заключения, и предложения, които, надяваме се, могат да 
бъдат полезни за всеки интересуващ се. Тук само ще допълним изложението с 
още някои акценти върху моменти, неизведени досега като приоритети, или пък 
непредставени в техния по-обобщен вид.

8.1. Концептуалната рамка: основните принципи

..Има една поговорка: Когато човек мисли една година напред - сее пше
ница, когато мисли 10 години напред - посажда овощна градина, когато 
мисли 100 години напред - ще си образова децата.’’(общински съветник, 
Брусарци)

Тази мъдрост ни припомни един участник във фокус-групова дискусия по време 
на теренните изследвания през юни 2007 г. Поговорката подсеща не само за цен
ността на образованието за човешкото развитие, но и за стойността на образова
нието като стратегически ресурс, като нещо, което се гради бавно, търпеливо, 
продължително, за да се възвръща и дава плодове дълги години и столетия нап
ред... Може би тъкмо в това се крие и ключът за драмата в „неразрешимостта” 
на проблемите с ромското образование у нас: това не са проблеми, които могат да 
се решат с един замах, с един закон, с една или поредица от кампании, а изискват 
интегрирането им в списъка на приетите и следвани стратегически и постоянни 
приоритети на страната в съвременния свят. Налагат обединение на различните 
основни държавни институции и реализирането на общата им воля за решаването 
им. Накратко, проблемът с „отпадането” на ромите не е нито само ромски, нито 
само въпрос на загриженост на обществото към ромите; проблем на обществото и 
държавата е, че образованието все още не се е превърнало безвъпросно, безапела
ционно в един от първите и постоянни национални приоритети и цели на развити
ето. Защо „един от първите”? Защото наистина въпросът с добрата образованост 
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на населението не се изчерпва с „четенето и писането’’, това е въпрос, от който 
зависи и по-доброто качество на живот на хората, и дори националната сигурност 
и сплотеността на обществото.

Макар и скромен по обхват и ресурси, настоящият изследователски проект 
предоставя достатъчно база за включване в провеждания от години вече дебат, за 
сериозен размисъл върху проблемите с „отпадащите роми”, като състояние и пер
спектива, за пътищата, които би трябвало да се следват, за да имат резултат усили
ята за радикално и трайно ограничаване на това драматично „отпадане”.

Нека започнем от основните принципи, от концептуалната рамка за реша
ването на множеството проблеми около „отпадането”. Иначе рискуваме да се за
въртим и въртим отново и отново в „омагьосания кръг” на отделните детайли, 
отделните пречки, проблеми, стереотипи и предразсъдъци (и сред ромското на
селение, и сред останалите етноси за него, вкл. сред доминиращия български ет
нос), каквито иначе, както видяхме по-горе, са налице в изобилие и не позволяват 
по-обобщения, „холистичен” поглед „отгоре” и „отстрани”, извън натрапчивата 
мисъл за „преповтаряно на едни и същи неща”, за безкрайно отлагане и „неразре- 
шимост” на проблемите.

Кои са принципите, от които би следвало да се ръководят конкретните дей
ствия, конкретните стъпки за образователната интеграция на ромите у нас? Каква 
да бъде концептуалната рамка за позитивно развитие на усилията на различни 
институции?

• Един от тези водещи принципи, в духа на казаното, е устойчивос
тта'. необходимо е доизработването и следването на една-единна. цялос
тна, обща, консенсусна политическа рамка, която да обедини усилията 
на субектите на различните политики, институции и ведомства. Основна 
слабост и една от причините за незадоволителния успех в образователна
та интеграция на ромите е тъкмо в работата и проектите „на парче”, в 
липсата на единомислие и единодействие в главното. Както и в неудовлет- 
воряващата досега трайност, продължителност, приемственост между 
различните инициативи в областта.

• Необходими са множество стъпки за постигане на реална равно
поставеност на ромите: това означава съвкупността от равни социални 
възможности, шансове за равен старт, за равен достъп до качествено об
разование, за пълноценната им личностна реализация. (Тук изхождаме от 
разбирането за дискриминация, представено накратко в началния раздел 
за методологически въпроси на подхода към ромите в настоящата разра
ботка.) При това „равни социални възможности” не означава „привилеги
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роване” на ромския етнос, а създаване на условия за индивидуален и лич
ностен просперитет, валиден за всички в обществото, чрез техните собстве
ни лични усилия и постижения в образованието, труда, професията и т.н.

• В тази връзка е важен принципът на модерност, който предполага 
преодоляване на ограниченото традиционно мислене за ромите единстве
но през призмата на „неотделимостта от пъпната връв'’ на тяхната етни
ческа общност; както пояснихме, индивидът, а не общността и някакви 
общи, „колективни права'’, трябва да е целта на всяка от политиките, вкл. 
за образоване на представителите от различните малцинствени етноси.

• Важно правило при анализа е възможността за обобщения поглед 
(„отгоре” и „отстрани”), за възможността да се надскочат конкретните реа
лни и да може да се гледа и оценява от обобщаващи, принципни позиции. 
Това е в пряка връзка и като конкретизация на току що изведеното: модер
ното третиране на ромските проблеми и изводите за съответните полити
ки, не трябва да се ограничава само и единствено с ромската тематика, с не
гови изключителни, уникални случаи, а да ги разглежда като елемент на 
цялостната етнокултурна ситуация в обществото. Защото подобни проб
леми имат и други етноси и на нас ни е необходима не пристрастна, „при
вилегирована гледна точка”, а обобщена, обективна, принципна преценка 
и решение, които утре могат да бъдат отнесени до други етноси и т.н.  
Подходът към ромския етнос трябва да следва същите правила, които се 
прилагат и към турския етнос и т.н. Накратко, това е предимството на съв
ременната „етнополитика” като дисциплина : възможността отделният 
етнос да се види като част от цялата пъстрота и „многоцветие” от етноси 
в обществото, да се осмисли в контекста на наличното етническо много
образие, да се осигури социетален поглед и преценка. Иначе, задълбани 
само в детайлите на отделния етнос или етноси, ще видим само „отделни 
дървета”, но няма да видим „гората".

134

135

• Друг водещ принцип е категоричната европеизация, поставяне 
на въпросите с образованието на ромите не в тесния им регионален или 
национален, а в широкия, европейски правно-политически, икономически 
и социален контекст, съобразявайки се и следвайки водещите международ-

134 Може би тъкмо това има предвид Илко Йорданов, когато пише за необходимостта от „решаване на проблемите 
на включването на ромите като част от решенията на общите проблеми на всички уязвими групи (mainstreaming)”, 
„в контекста на общите предизвикателства”(по текста на И. Йорданов в: Ромите в България. Информационен 
справочник. 2008...: 56-57)
135 Вж. подробно в: Бретон, Р. 2002. Етнополитика. София: Одри.
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ни правни документи и европейски политики и практики.

• Субектно-активисткият акцент, естествено, е задължителен и 
до него стигат доста от изследователите на ромска проблематика. Труд
ностите по социалната интеграция на ромите в съвременното общество в 
много голяма степен е и в техни ръце, без тяхното пряко лично участие, 
включване не е възможен успех и на десегрегационните политики и на по
литиките за по-добро качество на живот. Тук определени рискове се крият 
в досегашната практика по „излъчване’’ на „ромски говорители”, предста
вители на „общността”(която, както разбрахме, е твърде хетерогенна). Как
то многократно изтъкнахме, не етническата общност е нужният посред
ник за реализацията на отделния индивид, неговата индивидуална свобода 
е възможна чрез включване в механизмите на гражданското общество и 
чрез собствените постижения.

• Алтернативност, гъвкавост, привлекателност на предлаганите 
конкретни политики за образователна интеграция. Водейки се от общата, 
консенсусна рамка, отделните политики трябва да са съобразени с конкрет
ния селищен и общински контекст, не да преповтарят едни и същи банал
ни форми и програми, а да изхождат от потребностите на местните усло
вия, специфики, от онова, което наистина вълнува хората. Политиките и 
мерките трябва да са освободени от всякаква казионност, от изтъркани и 
преповтаряни клишета, да се влага фантазия и творчески размах, с мисъл 
за далечната перспектива. И т.н.

На това по-общо равнище, както от настоящия проект, така и от анализи 
на колеги от множество други проучвания, се налагат няколко безспорни начални 
изводи:

1. Неотложно необходимо за целите на образователната интеграция на 
ромите у нас, вкл. за ограничаване на отпадането на роми от училище, е 
осъвременяване и актуализиране на всички сега иначе „ действащи " по
литически и нормативни документи, приети от средата на 1990-те до 
днес в България. Това естествено трябва да се извърши внимателно, от 
експерти в областта, и то ще гарантира преодоляването на множеството 
моменти на несъответствия, противоречивост, несъгласуваност между раз
личните политически и юридически текстове.

2. Доизграждане на цялостна, единна национална концепция за образова
телната интеграция на етническите малцинства у нас със съответните
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регионални конкретизации, която ще играе водеща, ръководна роля в пос
ледващите конкретни политики и действия. В изработката и приемането на 
тази концепция е полезно да участват различни „заинтересовани страни'’, 
сред които: държавните образователни институции (МОН и негови поделе
ния), специализирани държавни учреждения, занимаващи се с етнически 
въпроси (НСДЕВ към МС и др.под), академично-изследователския сектор 
(експерти в областта), неправителственият сектор (специализирани и реал
но доказали се в областта граждански сдружения - НПО), националното и 
регионални сдружения на общините.

3. Неотделим елемент на тази цялостна концепция и предпоставка за 
успешната й реализация е изграждането и постоянното поддържане на 
Единна национална информационна система в образованието, с модерен 
електронен вариант и дизайн. Досега има само отделни, откъслечни опити 
за създаването на училищни регистри (водещи на отчет записванията и 
отписванията в училищата), каквпто започват да се водят например при ми
нистър Игор Дамянов, при картографирането на образователните пробле
ми от програма на Фондация „Отворено общество” и др.под., които освен, 
че не се поддържат редовно и с пълен обхват, съвсем не са достатъчни за 
целта. Това би създало надеждна основа, както за получаване и анализ на 
информация от всяко училище, така и би спестило неточности в архивите 
на регионалните инспекторати, би било добра база за осмисляне на реал
ната ситуация по места. Създаването и поддържането на такава Информа
ционна система е предпоставка за осигуряване на постоянен мониторинг 
(наблюдение) и на процеса на отпадането от училище. Постоянното раз
витие и усъвършенстване на Информационната система ще спести много 
усилия върху вече правени проекти, вече изведени решения, да се изпол
зва всичко рационално и позитивно досега и да се върви напред. Мястото 
на създаването и поддържането на такава система е естествено Министер
ството на образованието и науката. Необходима е и обща координация меж
ду държавните ведомства: МОН, МТСП, АСП, общини, училищата - за 
превенция на отпадането.

4. Като част от Единната информационна система е необходимо да се 
включи и поддържа постоянно по съответен модел достатъчна информа
ция за всички научно-изследователски и приложно-практически проекти 
в областта на образователната интеграция на ромите, вкл. за отпадане
то на роми от училище. Това би придало небивала досега системност и пос
ледователност в поръчката, приемането, контрола, отчитането и използва
нето на различните проекти, би съхранило значителен труд на множество 
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изследователи и практици и би осмислило голяма част от труда им в полза 
на решаването на проблемите. Това не само ще реши въпроси на авторско
то и патентно право в областта, а ще рационализира проектната дейност, 
ще се сведе до минимум възможността да се започва както е сега почти 
винаги „от нулата”, а като се ползва пълноценно постигнатото досега.

8.2. Образователните политики

Мерките за преодоляване на отпадането от училище на ромски деца трябва да бъ
дат насочени към поддържане на единство между секторните политики, от една 
страна, между държавните организации и неправителствения сектор, от друга, и 
да поддържат връзката със семействата и родителите на отпадащите и отпаднали 
деца. Целта на това единодействие е създаване на кумулативен ефект, ефектив
ност и устойчивост във времето. От тази гледна точка, честата практика "работа 
на парче”, дублирането на дейности, липсата на ясен ефект, създаването на при- 
видност на получени резултати и пр. трябва да бъде преодоляна.

Мерките в областта на образователните политики могат да бъдат разделе
ни в два дяла: политики, свързани с учебния процес и обучението', и политики, на
сочени към подобряване на средата в организационен и институционален план.

1. Политики, свързани сучебния процес и обучението. По-конкретно, то
ва означава:
• Усъвършенстване на учебните програми, предвид намаляване на ус
ложнените и абстрактни съдържания; съобразяване на учебния материал с 
възрастовите особености на децата.
• Въвеждане на повече СИП-ове по:

• "български език” за децата в смесените училища и в училищата в 
ромските квартали;
• “ромска култура”, “ромски фолклор”, които са насочени към интер- 
културното образование на децата. Те са необходими и полезни както 
за ромските, така и за децата от другите етнически групи предвид опоз
наване на културните традиции на другите общности, на "другия”;
• “физкултура”, “музика”, “танци”, които представляват специален ин
терес за ромските деца.

В рамките на нашите теренни изследвания в Пазарджишко и Монтанско се 
потвърдиха хипотези, доказани в поредица от други репрезентативни изследвания 
за възможността за позитивни политики към образователната интеграция на роми
те, като се използва склонността на голямата част от учениците-роми към учебни 
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предмети и занимания по музика (свирене, пеене, танцуване), към други изкуства, 
като например изобразителното изкуство, към физическото възпитание и спор
та. Заедно е това и в нашите сондажи, както и в други изследвания, се потвър
ди склонността на една част от ромчетата към математиката, информатиката, 
респ. заниманията с компютър. Същевременно, тук има още много „широко поле 
за дейност'’, доколкото и в посетените 16 села, въпреки тези подчертани склон
ности, наклонности, няма организирани занимания по музика и танци (според 
78.5% от родителите-роми), няма кръжок по рисуване, моделиране (за 83.9% от 
родителите на ромчетата), няма кръжок по компютри и Интернет (за 61.3%), няма 
дебати, дискусии по интересни въпроси в училище (за 97.8%), няма учебен театър 
(за 97.3%), няма литературен кръжок (за 97.9%), няма организирани от училището 
спортни игри (за 62.4%), няма тематични вечери (за 86%). А как при това „няма
не” да има силен интерес към институцията Училище? Как тя да се превърне в 
„притегателен център”, в нещо, където „кипи живот” и е много интересно?!

За 96% от родителите-роми, в това изследзване в 16-те села, още в учили
ще трябва да се усвоява професия. Защо доминира все още тази догма на уж „де
мократичното” виждане, че това предварително ограничавало ромите в образова
телното им развитие. Не е ли възможно да се приеме и достатъчно да се разгласи 
система за гъвкавост, възможност за всеки, с показан добър и по-впсок успех, да 
може да продължи образованието си. Разбира се, това предполага ясна концепция 
и законодателство, което да позволява разнообразие от форми за продължаване, 
наваксване на образованието - вкл. за дистанционно обучение, за бременни и мла
ди майки и т.н., вечерни, задочни и др. форми. Т.е. да не се поставят „тавани” 
за образователно развитие. Но 55.7% от изследваните родители-роми в тези села 
изобщо не знаят нищо за някакви „наваксващи програми за отпаднали ученици”. 
По-добър (и за отделния ром, и за обществото) вариант е получаването на някаква 
професия, която, при нежелание да учат повече, те могат да упражняват. А сега 
- уж „демократичното” общо образование води до по-голяма безработица, тъй ка
то те и да завършат са без професия и не стават за квалифицирана работна ръка. 
Естествено, всичко това предполага и разработка на алгоритми и насоки за профе
сионални училища, според конюнктурата на пазара.

• Усъвършенстване на системата за оценяване, външно и вътрешно, 
което да доведе до прозрачност и обективност на процеса на оценяване.
• Създаване на "наваксващи програми”, които могат да въведат децата, 
прекъснали обучението си отново "в крак” с учебния материал. Те са не
обходими, както в случаите на отсъствия в рамките на учебната година, 
така и при прекъсване на обучението при отделни деца. Тези програми са 
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благоприятен старт за подновяване на обучението на вече отпаднали от 
училище деца.
• Въвеждане на системата на "'подготвителен клас'" преди започване 
на училище, когато се акцентира на обучението по български език.
• Обвързване на обучението с получаване на професионални умения от 
децата и създаване на възможности за тяхната реализация. Предоставяне 
на условия за професионално обучение на децата, застрашени от отпада
не.136
• Въвеждане на целодневно обучение и възпитателни практики чрез 
формата на “заниманията”.
• Повишаване квалификацията на учителите, работещи в мултиетни- 
ческа среда. Учителите, които са сред ромски деца, трябва да получат до
пълнително обучение и обогатяване на знанията и уменията си, както по 
посока на техните емоционални нужди и дефицити, така и спрямо тяхната 
култура, религия и навици.137
• Създаване на гъвкави и алтернативни форми на обучение, които да 
позволят обучение от дистанция или с прекъсване и подновяване на про

136 Бел.ред.: През 1989 г. в България има 32 основни училища със засилено трудово обучение, водещо до някак
ва конкретна професия. През 1992 г. с наредба на МОН тези училища се преустройват в основни общообразова
телни, за да не се ограничава възможността след тях да се продължава образованието. (Томова 1995: 58) Дали 
обаче тази наредба не е била малко прибързана, защо да не се предостави по-гъвкав вариант - за желаещите да 
продължат, просто те да положат приравнителни изпити. Защо да не се учат ромите още от деца и на земеде
лие, как се отглеждат зеленчуци, на животновъдство? Защо е този наш „абстрактен хуманизъм”, че това би ги 
ограничило в личностното развитие. Защо да не могат при желание те да държат приравнителни изпити и да си 
повишават образованието, вкл. за виеше образование? А иначе се губи практическата насоченост на образова
нието, която самите роми търсят - с „абстрактно-хуманистична” отвореност и общ профил, но заникъде?!... В 
Брусарци, Монтанско, са въведени успешно такива форми - освен за средно образование, се получават също 
и дипломи за готвач, сервитьор, барман и шофьор (категория В и С), по сведение от местния директор на 
училището. А ето какво сподели общински съветник в Пазарджишко: ,Д по отношение на професионалните 
училища Ако тука в Пазарджик съществува едно училище, специализирано по отношение на музика и тан
ци: ами аз трябва да ви кажа, че няма да има места, всички роми ще се избиват да влезнат вътре. Защото 
е професионална подготовка. И покрай това ще го научиш да чете, да пише, да мисли, да смята и всичко оста
нало. Къде ще намерят работа? В цял свят ще ги търсят. В момента дават 3 милиона долара американците, 
да се направи джипси шоу груп. ... Просто хванете етноса, хванете гена. Дайте да хванем това, което им е в 
кръвта. Точно за това, за което е родено, което му е отвътре. ... Защото ние, в Септември, сме им гаранти
рали два ансамбъла и една школа сме изградили. Значи, имаме традиции с този ансамбъл и той има резулта
ти. Чрез това нещо ще ги привлечем в училище. Чрез това нещо ще започнем да ги асоциираме, да им даваме 
самочувствие. Да видят, че който работи, който се учи, просперира и обикаля света. ... Създайте първото 
ниво, хората да почнат да работят, откъснати от средата в махалата и той вече ще надгражда нататък. 
Неговото дете, неговото дете и така в рамките на 40-50 години този проблем няма да виси с постоянна сила 
пред обществото на България.”(мъж, общински съветник, Септември)
137 В такава цялостна програма трябва да се предвиди, освен другото, кадрово осигуряване на специалисти на 
всяко ниво - например, във всеки регионален инспекторат по образование към МОН да има назначен специ
алист, който специално да отговаря за десегрегацията на ромското образование, това да му е първостепенен 
служебен ангажимент. Нужно е производството на много учители-роми, особено за ромските училища. (Но не 
както е сега, те да се дипломират като педагози и после да работят в администрации или НПО; добре е да има 
закрепваща клауза 3 или 5 години - преподавателска работа в ромски училища.)
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цеса на образование; по този начин се осигурява по-голяма мобилност в 
начина на обучение.
• Подготовка на директорите на училища, в които учат ромски деца.
• Въвеждане на помощник-учители, като пряко наблюдаващи и подпома
гащи процеса на обучение и свободното време на ромските деца, както по 
проектите за “десегрегация’’, така и в ромските училища.
• Въвеждане на щат “училищен психолог”, особено в ромските учили
ща, с цел продължителни контакти с децата, проявяващи агресивно пове
дение или нямащи навици за учебна работа.
• Разширяване практиката на "интегрираните училища” за включване 
в български класове на ромски деца, които се обучават в мултикултурна 
среда чрез посредничество на помощник-учители и извозване с автобуси.
• Развиване на инициативи за толерантно отношение на учителите 
към ромите:

• чрез програми за мултикултурна подготовка и квалификация на пе
дагозите;
• чрез задълбочаване на квалификацията:
• чрез развиване на проекти в самите училища, насочващи към ром
ската култура и фолклор;
• чрез създаване на музейни сбирки в училищата; подреждане на из
ложби и представяне на фолклорни мотиви и приказки, песни;
• чрез разработване на драматизации и концерти с ромска музика и 
танци.

2. Политики, насочени към подобряване на средата в организационен и инсти
туционален план

• Осигуряване на добри материални условия в ромските училища.
• Създаване в тях на библиотеки, специализирани кабинети, физкултур
ни салони, оборудвани и подходящи за провеждане на нормални часове .138
• Осигуряване на “стол ” в училищата.
• Осигуряване на облекло за социално слабите деца.
• Създаване на пансионатна форма за обучение на ромските деца, с цел 
тяхното задържане в училище.139

138 „Такиваучилища, сегрегираните. където и да са, дали в нашия град, дали в други, трябва да измисли нацията 
план за действие, при който, лека-полека тези училища просто да ги няма. Не трябват, никому не са нужни 
такива училища, при които завършват 9-ти клас и не можеш да си напишеш първата буква на името. Камоли 
цялото. Просто те не са нужни.”(местен ромски лидер-Пазарджик).
139 .Полезен е чуждестранният опит с т.нар. „ средищни училища ”, които имат пансионатна форма на обуче
ние. Децата ги събират с микробуси от целия град, от целия регион и ги карат да се учат. Едно не отсъства. 
Микробусът стои в училището там. Няма друг курс да прави, примерно, ама аз ще направя на Ангел да му 
закарам камъни, пък на Пенчо ще му закарам цимент. Там стои шофьорът и микробусът. От там - трак, в
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• Поддържане на системата на целодневно обучение за ромските деца.
• Усъвършенстване на методите за диагностика при постъпване на де
цата в помощни, специализирани училища.
• Създаване на ефективна система за наблюдение и данни на явление
то "отпадане” от училище:

• брой деца, подлежащи на задължително обучение;
• брой ученици по класове , специалности, отпаднали, преместени в 
други училища;
• брой ученици, продължаващи обучението си след основно образо
вание;
• проследяване “движението"’ и състоянието на всяко отделно дете, 
промяна на адрес, смяна на училища, завършени образователни степе
ни.

• Работа сродителите на деца, застрашени от отпадане.
• Създаване на "училища втори шанс” за неграмотни или слабо образо
вани ромски родители.
• Чести посещения по домовете на децата в ромските квартали и раз
говори с родителите им.
• Участие на училищата в различни проектни форми, с цел развитие ре
сурсите на училището и включване на децата в различни дейности.
• Привличане и ангажиране на ромски НПО с процеса на обучение и 
възпитание в ромските и смесени училища.
• По-добра координация между училищата и регионалните звена за 
“Социално подпомагане ".
• Продължаване практиката на раздаване на безплатни закуски, без
платни учебници за децата от първи до четвърти клас, и разширяване 
на диапазона от образователни степени с деца от пети до осми клас - т.е. 
цялостен обхват на задължителната училищна възраст.
• Изпълнение на нормативните разпоредби за налагане на санкции на 
родители, чиито деца не посещават учебни занятия.

толкова часа свършват всички деца - до в къщи, до входа ги закарва шофьорът и ги предава на родителите им. 
Ето те са направили по този начин. Не казвам, че при нас може да стане веднага. Но имаме пътища, имаме 
готови схеми. Кеф ви американци, кеф ви англичани, кеф ви каквито искате. Нима Англия не е консервативна 
по отношение на другите етноси, които са били в колониите? ... Значи те са приели това нещо. Имаме готови 
пътища, които са извървени от други нации с тези проблеми. Дайте да видим техния опит, дайте да видим 
какво са направили и да опитаме да го променим. Но аз ви казвам, че моето лично мнение, може и да греша, ... 
но докато съществуват целокупни цигански гета, ние проблемът няма да го преборим. Каквото и да правим, 
колкото и да говорим. Крайният резултат ще е нула. Откъсни, разбий тази среда, която е пагубна за тях, дай 
им друга среда, дай друга възможност. Те ще тръгнат, ще се реализират. Те ще си намерят пътя ’’(общински 
съветник, Пазарджик)
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• Развиване на системата на училищните настоятелства и включване 
на ромските родители в училищната организация и дейности.

Можем да препотвърдим от нашите проучвания наличието на тревожната 
тенденция по засилване на гетоизацията и сегрегацията наромите. Училищата 
в гетото и специализираните помощни училища, в които масово се обучават ром
ски деца в съвременните условия, продуцират изостаналост, затвореност и изоли- 
раност. По този начин, ромските училища, създадени по етнически признак (или 
станали такива в следствие от миграцията на българите), възпроизвеждат негатив
ните тенденции на етническата бедност; представляват закрепване на етнически 
комплекси и социални дистанции. "Ромската култура” е важна и устойчива част 
в етногенезиса на циганите, но тя не трябва да се абсолютизира в контекста на 
идеята за обучението и социализацията им. Именно по тази причина държавното 
образование и включването на ромите на всяка цена в обучението е въпрос от жиз
нена важност. За съжаление, основната констатация, която може да се направи е, 
че тази кауза не е особено резултатна. Днес, повече от всякога, държавно-инсти
туционалното ромско обучение е в криза: родителите не са убедени, че децата 
им трябва да ходят на училище, децата нямат желание да се образоват, аномията 
расте и обхваща всички възрастови групи.

В обобщение, трябва да се отбележи още един проблем: информацията за 
отпаднали от училище в задължителна училищна възраст, събирана от НСИ и 
МОН не е по етнически профил. Това обстоятелство не позволява да се проследи 
как се е развивал през годините на прехода14" процесът на отпадане и каква е била 
неговата етническа специфика. Затова, информация за обучението, респективно 
за отпадането по етнически признак, се събира от различни източници: статис
тически данни, публикувани в годишници и основани на самоидентификацията 
на ромите (от преброявания, по други поводи); обобщени данни, осигурени от 
МОН, чрез системата АДМИН, в която решаваща роля имат директорите на об
щински и държавни училища; данни от изследвания, провеждани от държавни и 
неправителствени организации; данни, публикувани от външни институции (Све
товната банка напр.), които се опират на някой от посочените по-горе източници 
и се характеризират с различна степен на публичност.

8.3. Социални технологии и практики

Как да структурираме по-конкретните изводи и препоръки, така че да не пропус
нем нещо съществено? Един от познатите прийоми е обхващането на всички ос-

140 До 1989 г. изобщо отсъства информация за отпадането от училище. 
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новни „заинтересовани cmpami'\stake holders). Кои са тези участници, субекти, 
институции, които са най-много пряко или косвено заинтересовани от проблеми
те с отпадането на роми от училище; и кои могат да помогнат за решаването на 
тези проблеми? В предишния параграф говорихме за „образователната част” от 
„заинтересованите страни" - образователната система, образователните институ
ции (МОН, регионалните инспекторати по образование, училищата, учителите и 
помощник-учителите) образователното съдържание, както и тяхната връзка с де
цата и родителите-роми. Наред с тях, за трайното разрешаване на въпроса за ради
калното ограничаване на явлението „отпадащи роми'’ - важно роля имат или биха 
могли да имат и останалите участници в тези процеси, а именно:

1. Ромското семейство
2. Ромската общност в квартала (махалата, гетото), субгрупата
3. Местните НПО - с ромска и друга насоченост
4. Местните ромски лидери
5. Общинската власт, кметството, кметското настоятелство
6. Местният бизнес, местните фирми (за производство, строителство, 
търговия, услуги и пр.)
7. Местната интелигенция (учители, журналисти, културни дейци)
8. Местното духовенство (църквата - православна, протестантска/ 
евангелска, католическа; джамията)
9. Политически партии и представителство наромите в селището
Върху всеки от тези „участници”, свидетели и потенциални фактори, в 

процеса на отпадане от училище - се спряхме в горното изложение. Всеки, който 
познава дори отчасти проблемите с отпадащите роми, имайки предвид възможнос
тите на всеки един от тези „участници” - може да предвиди още много конкрет
ни инициативи в положителната посока, съобразно особеностите на селищната и 
общинска ситуация. Тук можем да допълним казаното само с още някои детайли. 
Съзнателно, в изброяването на тези „участници” акцентът е върху „местните ак
тьори"; местните субекти, дейци. Защото след задаването на общата, национална 
рамка, на основните принципи - всичко може да бъде променено, преодоляно, не 
„изобщо”, „по принцип”, с някакви общи приказки, призиви и лозунги, а конкрет
но, по места, в отделните селища и общини, където на практика „се случва” това 
отпадане, където по едни или други причини деца-роми изобщо не са записани в 
училище или отпадат още в началото на ученето, или по-късно - след 4 клас, или в 
5-7 клас. Така че, след приемането и следването на една-единна, обща национална 
стратегия, вниманието трябва да се съсредоточи върху нейното изпълнение на кон
кретното. местно, „низово” ниво, в отделните общини и селища. Затова „местните 
актьори” придобиват първостепенно, решаващо значение за конкретните мерки, 
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действия, успехи или неуспехи. Местните актьори се имат предвид и тогава, ко
гато съответните програми и политики за действие се създават и предлагат „отго
ре”, което не отрича, а. обратно, предполага, местно „преформулиране”, „превод”, 
„адаптация” на националните политики в местни. Това е важен аспект, насока за 
реализиране на несъстоялата се още у нас децентрализация в управлението.

Ромското семейство
Изследванията, които проведохме, потвърдиха нуждата от:

1. Въвеждане на добре премислени програми за трайна промяна на цен
ностната система на ромските семейства и общности, с извеждане на 
значимостта от получаването на добро образование, като условие за по- 
добро бъдеще на децата.
2. Създаване на програми за повишаване на качеството на живот, на 
жизнения стандарт, за осъвременяване, модернизиране на ромския тра
диционен бит, с оглед стимулиране на образованието на децата.
3. Нужно е по-тясно обвързване на “социалните помощи” с посещение
то на училище и учебния успех. Настоящото обвързване между "детските 
надбавки”, за получаване на които се дава бележка от училището, че дете
то посещава учебни занятия, не винаги има ефект.
4. Ограничаване на ранното прекъсване на образованието (в т.ч. при ран
ното встъпване в брак, с разясняващи кампании, при ранното включване 
на деца в трудови и незаконни дейности, със създаване на възможности за 
заработване на средства по законен начин).
5. Ограничаване прекъсването на образованието на ромските деца при 
трудова миграция на родителите, с възможности за преминаване към це
лодневна форма на обучение.
6. Осигуряване на заетост на ромските родители в или близо до общи
ните, за преодоляване на бедността и осигуряване на постоянни доходи и 
постоянно посещаване от децата на учебните занятия.

Ромската общност в квартала (махалата, гетото)
Категорично се налага общият извод, че решаването на въпросите с образовател
ната интеграция на ромите у нас минава през преодоляването на задържащата лич
ностното развитие „култура на гетото”. Голяма част от децата се учат именно в 
т.нар. ромски училища, в рамките на ромското гето, което предопределя в голяма 
степен ниските образователни възможности и успехи, приемането на сегрегиращ 
комплекс от ценности и нагласи, „таванът” на постиженията, респ. продължител
ната безработица, бедността, социалната изолация, маргинализация, отклоняващи 
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се форми на поведение. Въпреки, че „закриването на гетата'’ може да е желана 
радикална мярка, тя е много трудно осъществима на практика: изисква колосални 
средства, трудна и сложна организация, създаване на добри жилищни условия, 
включване на ромчетата в други „смесени” училища и т.н.

Местните НПО
Както стана вече дума в текста, те могат да бъдат много полезни в процеса на огра
ничаване на явлението отпадащи роми, със своята динамичност, гъвкавост, лесен 
контакт с местните роми.

Местните ромски лидери
Част от тях имат „свои” НПО, чрез които влиянието им сред местните роми е осо
бено голямо (това те демонстрират по време на избори). Би било много полезна 
тяхната помощ в убеждаването на родителите-роми в нуждата от образование, как
то и техни преки дарителски инициативи - в подкрепа на училищни нужди: осигу
ряването на превоз за учениците, на храна, дрехи, учебни пособия, спортна база и 
т.н. Разбира се, трябва да се мисли предварително и за тяхната собствена полза от 
подобни дарения - техния принос да се оповестява публично, да се правят публич
ни жестове на благодарност от страна на училището и общината.

Общинската власт, кметството, кметското настоятелство
Пред вид на факта, че голяма част от ромите у нас живеят в селата, би било 
перспективно организирането, с помощта на общината, на система за трудово въз
питание на ромите-ученици и професионалното им обучение за работа в селата и 
селското стопанство. Тук общините трябва да проявят конкретна, собствена ини
циатива за предоставяне на общинска земя за опитни полета за такава цел. Това би 
внесло смисъл в обучението и рационална перспектива.

За местните инициативи би помогнала много разгласата на опита и добри
те практики в отделни общини на страната, ежегодни регионални и национални 
срещи и обмяна на информация между общински служители, отговарящи за об
разованието на етническите малцинства. Например, положителни резултати през 
2004 г. има в община Монтана, в която се създава Консултативен съвет по образо
ванието на децата и учениците от етническите малцинства към Общинския съвет, 
включващ директори на училища и детски градини, представители на РИО на 
МОН, на ромски НПО. общински съветници и педагози. По приет план, общината 
осигурява транспорт за училище на децата от далечните селища, закупуване на 
учебници и учебни пособия, организира обучение за педагози за работа с роми, въ
вежда се длъжността помощник-учител, въвежда се СИП "Ромски фолклор”, ром
ска театрална група, фолклорна работилница "Етнос" и пр.(http://www.flgr.bg )
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Местната интелигенция
Недостатъчно използван досега местен ресурс за успешни инициативи в посока 
на намаляване на отпадането на роми от училище е местната интелигенция, съв
купността от високообразовани жители на общината, работещи като настоящи 
или бивши учители и други заети и пенсионирани просветни кадри, журналисти, 
културни дейци, интелигенти от други области (икономисти, инженери, агроно
ми, лекари, юристи, експерти, професионалисти). Мнението, позицията, предло
женията и личната ангажираност на такива хора, като духовен елит, като „ума и 
мъдростта” на селището, могат да бъдат от изключителна полза за решаване на 
стари или нововъзникнали местни проблеми с отпадането. Освен висока квалифи
кация и подготовка, обикновено това са хора с висок авторитет, влияние и прес
тиж в селището и общината, а поради спецификата на социално-професионалната 
си подготовка те имат възможност за по-обобщена и по-задълбочена преценка, 
становище. Те биха могли да бъдат много ценен помощник в богата, смислена и 
резултатна просвета, както сред самото местно ромско население за нуждата им 
от образователна интеграция, така и сред местното българско население, за прео
доляване на множеството наслоени етнически предразсъдъци, нагласи, страхове. 
Ползата от такива интелигентни хора е несъмнена и тя се потвърди в хода на на
шите теренни изследвания. Стар, отдавна пенсиониран учител и директор на учи
лище, бе притегателен център за „раздумка” и съвети на доста роми - и по-стари, 
а и по-млади. Пенсиониран инженер бе полезен съветник за няколко роми, дошли 
при него да питат как да позатегнат покрива и т.н. Местните интелигенти могат да 
предложат и инициативи за развитие на толерантно отношение към ромите и за 
проблема с отпадащите роми и др.под. Формите, чрез които те могат да бъдат прив
лечени за помощ в решаване на тези проблеми, са различни: те могат да се канят в 
работещи консултативни съвети или групи към общината, към НПО и пр.

Специални участия биха могли да имат местните журналисти - от местни 
издания, от радио и телевизионни канали и предавания. Изработването и следване
то на медийни политики срещу отпадането от училище, със съдействието на спо
менати представители на местната интелигенция, е особено важно за позитивна 
промяна в общественото мнение по проблемите, вкл. за лансиране на позитивен 
образ на ромите сред обществеността.

Местното духовенство
По време на теренните изследвания се потвърдиха многократно заключения на 
редица други колеги за силното влияние на църковни дейци (на църквата - правос
лавна, протестантска/евангелска, католическа; на джамията). От различни репре
зентативни проучвания е известно, че между 41-48% от ромите са православни 

235



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

християни, около 6-10% са протестанти, между 15 и 32% - се представят за мю
сюлмани, а между 12 и 26% - заявяват, че са невярващи141. Особено забележим е 
от 1990-те г. насам авторитетът на пастори от евангелски църкви (в т.ч. от нови 
религиозни движения) сред ромите. Това подсказва един възможен път за въздей
ствие за пропагандиране на стойността на образованието сред ромските общнос
ти. Въпреки, че мненията за очакванията за подкрепа от тяхна страна се изказваха 
при разговорите ни предпазливо и нееднозначно. Логично е да се предположи, 
че местните духовници могат да помогнат за образователната интеграция на ро
мите, вкл. за просветата от нуждата от образование сред по-възрастните роми. 
Естествено обаче, всеки случай е конкретен и не трябва да се очаква автоматично 
позитивно отношение на тези духовници. В отделни селища местни духовни слу
жители дори препятстват образоването на ромските деца, „предпазвайки ги” от 
„покварата на светския живот”, от атеистични знания в училище, подкрепяйки 
страховете у родителите за възможно „открадване” на момичетата, а вероятно и за 
да не загубят „своите” вярващи. Тук обаче може да се очаква решителен прелом в 
ангажираността на българската православна църква, която може най-сетне да на
мери своята обществена полезност.

141 Вж. още в: Ромите в България. Информационен справочник. 2008. Институт „Отворено общество"-Со- 
фия:12.
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9. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
“Отпадащи роми” или социално-интегрирани личности?!

Като автори на настоящия текст по проекта за „отпадащите роми" се надяваме, че 
представената достатъчно разнообразна информация, анализът на проучената ли
тература и документи, на другия позитивен опит, емпиричните данни от теренни
те количествени и качествени изследвания, изводите и препоръките, всичко това 
предлага възможност да се осмисли дълбочината и остротата на проблемите, 
свързани с масовото отпадане на роми от българското училище, трудностите за 
преодоляване на това състояние и изпитаните и възможните перспективни пъти
ща и механизми за категорично ограничаване на процеса на отпадане от образова
телната система, за позитивни политики и резултатни практики за образовател
ната интеграция на ромите.

Предложените в целия текст размисли, обяснения и предложения за сис
темни усилия и инициативи в тази област на централно, регионално и местно 
равнище могат да помогнат за ориентацията както на незапознатия с проблеми
те до момента читател, така и на специалиста, който от години се занимава про
фесионално с този кръг въпроси. Целта е една, обща: не просто да се задържат 
децата-роми повече в училище, а да има систематични действия за издигане на 
образователно-културното ниво на хората с по-нисък социален статус, както от до
миниращия и другите напълно интегрирани етноси, така и от останалите етничес
ки малцинства, за пълноценното им социално включване в обществения живот, за 
пълноценното им личностно развитие. С общи усилия да превърнем „отпадащите 
роми” в социално-интегрирани личности.

Наистина, настъпило е крайно време за резюмиране, рекапитулация на из
ключително многото натрупан материал и разработки в областта, а още повече 
- нужни са вече конкретни действия за апробиране на конкретни политики и ме
ханизми за образователната интеграция на ромите. Това, естествено, трябва да 
се предхожда и съпровожда с единна и постоянна политическа воля на всички ос
новни политически субекти, пълно съгласуване на усилията на държавни органи, 
на експертите-изследователи и на гражданските сдружения, в съюз с останалите 
заинтересовани страни, с ясното съзнание, че това е безспорно един от най-важ
ните приоритети за успешното развитие на българското общество днес. От това 
имат нужда и от това ще спечелят ромите у нас. От същото ще спечели и цялото 
ни общество, всеки от нас.
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Инструментариума изследване на отпадащите роми

По-долу прилагаме целия инструментариум, подготвен и използван от нас по 
времето на проекта, който е предмет на анализ в цялото изложение дотук. Ведна
га искаме да декларираме, че го предлагаме на колегията - изследователи и прак
тици, не толкова и не само за тяхната критична оценка, колкото като възможност 
за неговото следващо ползване в провеждането на следващи емпирични изслед
вания или в приложни сондажи на процеса на отпадането на роми от училище. 
Естествено, всеки ще прецени какво и доколко може да му бъде полезно, как то 
да бъде използвано в конкретния случай, с какви съкращения, допълнения, моди
фикации.

С този си дружелюбен акт на откритост бихме желали да се присъединим 
към онези колеги, които правят същото - оповестяване не само на резултатите и 
анализа от проучванията, но и на самия инструментариум. И да приканим и други 
колеги за същото - за изграждане на Информационна банка.

Единствената ни молба е при официално ползване на следващите въпрос
ници да се цитира настоящият източник. Благодарим предварително и се надява
ме да бъдем полезни.

10.1.1. Въпросници за качествени изследвания

Първата поредица от въпросници са от проведените от нас “качествени'’ изслед
вания, включващи провеждане на фокус-групови дискусии, полу-свободни бесе
ди, разговори. Накратко, по указания на авторския изследователски екип, местен 
опитен анкетьор, специално подбран и многократно проверен за неговия професи
онализъм и надеждност, се подбират участниците в срещите. Разговорите и дис
кусиите се водят от член на екипа, с допълващо асистиране на други членове на 
екипа. Разговорите се записват на диктофон изцяло, след което се дешифрират, 
снемат на компютърен и хартиен носител, след което се анализират. Въпросникът 
е централен инструмент и по него се провеждат разговорите, като целта е да се 
обхване конкретно интересуващият ни проблем от различни гледни точки, да се 
чуят различни основни заинтересовани страни. В настоящия проект проведохме 
такива беседи, с помощта на въпросници, с учители на роми, с родители-роми (за 
учителите и родителите има по-надолу и отделни въпросници за "количествено” 
проучване), с експерти по образованието в ("ромски”) общини, с други служители 
в общините, с местни ромски лидери, с общински съветници, с местна интелиген
ция, политици и духовници и т.н.
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ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛИ НА РОМИ

I. УВОД. ОБЩА СИТУАЦИЯ, СПРАВЯНЕ С УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ:

1. Най-напред, как се справяте с преподаването на деца-роми? Трудно ли е да пре
подавате на деца-роми или нямате особени проблеми? Успявате ли да преподавате съглас
но изискванията на образователните ведомства?

II. СЕМЕЙСТВОТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА:
2. Как Вие осъществявате контакти със семействата на учениците-роми? Дали поз

навате семейната ситуация на всяко дете:
• По колко човека живеят в един дом? (средно)
• Какви са жилищните условия?
• Има ли тежко и продължително болни?
• Има ли трайно безработни в семейството?
• Какъв е средният доход за член на домакинството?(От какво е той?)

3. Идват ли всеки ден на училище децата-роми нахранени и добре облечени?
4. Идват ли с интерес, с желание - да се учат и научат нещо, да се видят с другите

деца и с учителите?
5. Доколко са подготвили уроците и домашните си в къщи? Имат ли условия да се 

готвят в къщи?
6. Близките им в къщи - интересуват ли се от техните учебни занятия, трудности, 

постижения и наказания? Поощряват ли ги или са безразлични?
7. Дали родителите помагат в уроците на децата или ги оставят без грижа? А дали 

не ги ангажират много с домакински дейности (гледане на деца, помагане) и не 
им остават време за учене?

III. КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ:
8. Какво Ви мотивира да работите с ромски деца?
9. По-добро ли е заплащането от други училища? Има ли други предимства?
10. Как привличате децата-роми да идват редовно на училище?
11. Нека вземем един конкретен учебен ден: как започва, има ли някой, който да ми

нава и събира децата или те идват сами (има ли "помощник-учители”), има ли 
често проблем със задържането на децата в училище, стоят ли до края на учеб
ния ден в училище?

12. По какви предмети децата-роми проявяват най-голям интерес?
13. Кои са най-големите трудности при обучаването на децата-роми?
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14. Има ли опит да се продължи по интересните им предмети - кръжок, клуб?
15. Имат ли склонност към занимания с пеене, рисуване, трудово обучение, спорт?
16. Има ли проблеми с отсъствията - какви са причините?
17. Има ли проблеми в общуването на децата-роми с другите деца-българи в учили

щето? Отделно ли си играят в междучасията? Има ли наслоявания от родители
те-българи децата им да са отделно? Как решавате проблемите?

18. Нужна ли е специална квалификация, за да се преподава успешно на роми?
19. Какво е нужно още за материалната база на училището?
20. Колко компютри има и колко деца са обучени на начална грамотност?
21. Има ли спортна база и децата-роми колко често я ползват?

IV. ОБЩИНАТА:
22. С какво може да помогне общината на училището?
23. А местният бизнес?

V. ОБЩ ВЬПРОС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
24. Какво трябва да се направи според Вас. за да се реши въпросът да няма отпадане 

на деца-роми от училище? Избройте - какви мерки?

ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ - РОМИ

I. СЕМЕЙСТВОТО:
1. Колко ученици имате в семейството? Всеки от вас?
2. Как смятате - интересно ли им е на децата в училище? Обичат ли да ходят?
3. Питате ли всеки ден в къщи децата (детето) - какво са правили в училище, какво 

са научили, с кого си играят?
4. Какъв е най-добрият му/й приятел? Опишете го (също ли е ром/ка).
5. А те споделят ли за това често в къши?
6. Когато имат контролно, класно - в къщи “стискате ли им палци”, “поливате ли 

им вода” за успех или не (смятате, че това си е само тяхна работа)? А при съседи
те как е?

7. Помагате ли на детето в уроците в къщи?
8. Важно ли е за Вас детето да учи? Каква е ползата според Вас?
9. Участвате ли в родителски актив?
10. Посещават ли Ви в къщи учители на детето? Внимателни ли са?
11. Как си представяте неговото/нейното бъдеще - какво ще работи, какъв/каква ще е?
12. Какво е значението на наученото в училище от детето - за да има то после добра

работа и добра заплата? А според другите, близките, съседите?
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13. Какво е образованието на другите в семейството?
14. Има ли в семейството трайно безработни? Какво образование имат те? Дали, ако 

имаха по-високо образование щяха да имат работа?...

II. ТРАДИЦИИ:
15. Какво значи за човек от Вашето семейство да успее? Кои са пътищата за успеха 

в живота за близките Ви?
16. Има ли значение ходенето на училище сред по-възрастните Ви близки?
17. До колко години трябва да учат децата? За момичетата? За момчетата?
18. Има ли нещо, от което се боите, когато детето отива на училище? За момичетата 

(има ли случаи на “крадене на малки моми”)? За момчетата?
19. Всички ли деца-ромчета от селището (квартала) ходят на училище?
20. В едно и също училище ли ходят?
21. Защо не ходят някои деца редовно? Дали нещо не им харесва в училище, или 

имат други причини?

III. УЧИЛИЩЕТО:
22. Защо избрахте точно това училище за детето си? Имаше ли друга възможност?
23. Какво Ви харесва в училището?
24. А какво не Ви харесва?
25. Кои учители най-много харесват децата? Защо?
26. Добри ли са материалните условия в училището - дали е чисто, топло, светло, 

има ли компютри и други пособия?
27. Получават ли всички учебници, тетрадки, учебни пособия от училище?
28. Получават ли всеки ден закуски? А дрехи?
29. Има ли деление в училището между родителите на роми и не-роми?
30. Имаше ли детето Ви предварителна подготовка по български език - да чете или

пише?
31. Какво им трябва на децата в училище, за да са по-добре?
32. С какво може да стане по-интересно за децата в училище?
33. Има ли извън урочни клубове, кръжоци? Интересно ли е на децата?
34. Ас какво може да е по-полезно училището на децата?
3 5. Как се отнасят учителите към децата?
36. Има ли случаи на унижение от страна на учителите на децата, че са роми?
37. Има ли в училището помощник-учители? Нужни ли са според вас?
38. Има ли празници в училище? Приятно ли е на детето Ви да участва?
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IV. ОБЩ ВЪПРОС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
25. Какво трябва да се направи според Вас. за да се реши въпросът да няма отпадане 

на деца-роми от училище? Избройте - какви мерки?

ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИЦИ-РОМИ

А: СЕМЕЙСТВОТО - ЕТНО-КУЛТУРНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Питат ли ви всеки ден в къщи - какво правихте в училище?
2. Помагат ли ви в уроците и домашните?
3. Когато имате контролно, класно - в къщи “стискат ли ви палци”, “поливат ли ви 

вода” за успех или не (смятат, че това си е само ваша работа)?
4. А вие споделяте ли как е било в училището? Слушат ли ви в къщи с интерес?

Б: КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ, ИМА ЛИ СЕГРЕГАЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:
5. Искате ли да ходите на училище? Защо?
6. Какво ви накара да се запишете точно в това училище?
7. Какво ви харесва най-много в училището?
8. Кои учители харесвате най-много? Защо?
9. Само ромчета ли са в училище? Ако не - играете ли си с другите?
10. Извън училище играете ли си с българчета?
11. Родителите спират ли ви да ходите на училище?
12. Имало ли е случаи, когато учители ви унижават, че сте ромчета?
13. Кои хора харесвате? А учителите?
14. Приятно ли ви е. когато сте в училището?
15. Добри ли са материалните условия в училището - дали е чисто, топло, светло, 

има ли компютри и други пособия?
16. Получават ли всички (деца) учебници, тетрадки, учебни пособия от училище?
17. Получават ли всеки ден закуски  А дрехи?В:9
18. Имате ли празници в училище? Приятно ли ви е?
19. Има ли извънурочни клубове, кръжоци? Интересно ли ви е?

В: ОБЩИНАТА
20. Всички ли деца-ромчета от селището (квартала) ходят на училище?
21. В едно и също училище ли ходят?
22. Защо не ходят някои? Дали нещо не им харесва в училище или имат други причи

ни?
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23. Какъв е най-добрият ви приятел? Опишете го.

Г: ОБЩЕСТВОТО
24. Какъв/каква искате да станете? Опишете?
25. А какво трябва да направите, за да го постигнете?
26. Как мислите, имате ли добри шансове за това?

ВЪПРОСНИК КЪМ ЕКСПЕРТИТЕ

Уважаеми колеги.

Обръщаме се към Вас, като към експерти в областта на ромската проблематика, 
като към колеги, навлезли в дълбочина на трудно решимите въпроси в тази област и като 
към изследователи, натрупали богат емпиричен опит и предлагали ценни изводи и обоб
щения от различни конкретни проекти по темата.

Нашият малък колектив от Института по социология при БАН, работи от около 
година върху проект към “Към десегрегация на българското училище: образователни поли
тики и социални технологии за преодоляване на отпадането на роми", по договор ОХН- 
1511/2005 г. на ФНИ-МОН. Въпреки, че финансовите възможности по проекта са скром
ни, след продължително запознаване с достъпни източници и описани практики, добре 
разбрахме поне сложността и мномерността на темата за отпадането на деца-роми от 
училище, а съвместни обсъждания с колеги, както и макар ограничената теренна работа, 
ни помагат за по-цялостно осмисляне на проблематиката.

Със следващите въпроси, се обръщаме към Вас с колегиалната молба да сподели
те Ваши мнения и оценки от досегашния Ви опит за пътища, механизми за решаване 
на основни въпроси с отпадането на роми от училище, за успешна образователна 
интеграция на ромите у нас. Всички ние и като изследователи, и като граждани сме убе
дени, че имаме обща цел: да подпомогнем трайното разрешаване на този изключително 
важен кръг от въпроси, за преодоляване на бъдещи непредвидими по мащаби и измерения 
негативни следствия, за стабилното и позитивно личностно развитие на хората от ромския 
етнос и на цялото ни общество.

При желание да не се персонализира отделно мнение, да не се съобщава Вашето 
име като автор или източник, моля отбележете го; то ще присъства в нашата документация 
само в анонимен вид.
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Моля, изпратете Вашите отговори по всеки от въпросите, по възможност до 
27.07.2006 г.

Благодарим Ви предварително за Вашите полезни оценки, мнения, предложе
ния!

С уважение:
Авторският екип 
3.07.2006 г. София

1. Прави впечатление, че и изобщо по ромската проблематика, и специално по въпроса
за отпадането на деца-роми от училище са правени множесто изследователски и при
ложни проекти, но от друга страна - няма систематизация на тези проекти, работи 
се «на парче», почти всеки започва «от нулата», прахосва се ценен опит. Как и към 
каква институция да се изгради цялостен и достъпен архив в областта, който да ра
ционализира последващата работа на изследователи и практици, да ползват всичко 
полезно от направеното досега? Това би спестило много средства, ще увеличи «проз
рачността» на ефекта от всеки отделен проект, ще се съблюдават авторските права, 
ще се избегне дублирането, добрите разработки и практики ще са основа...

2. Кога и с какво, по Ваша преценка, започва да се разраства в особено широки маща
би проблемът с отпадане на деца-роми от училище? Кои са причините?

3. Къде, в кои региони, общини този проблем е в драстични размери днес, изхождайки
от Ваши проекти и друга получена информация?

4. За коя възраст при момчетата и момичетата роми (при кои класове) е най-типично 
«отпадането», според Вас?

5. Имате ли категорични изводи - къде, в какъв тип училища «отпадането» е най-чес
то: от училища-интернати (целодневни или пълни пансиони), училища с подчер
тано професионална ориентация, «помощни училища» (специализирани), ромски 
училища (в ромските гета), «интегрираните училища» (с квотно включване и на 
ромски деца)? Може ли да цитирате количествени данни или конкретни убедителни 
случаи?

6. Дали за честотата на «отпадането» не влияе и спецификата на ценностната система 
на отделните ромски субгрупи? Вашият коментар?

7. Откога започват опитите с «интегриращите училища», как оценявате досегашната 
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практика и перспективата им? Каква е максималната квота на ромчета в смесените 
паралелки - и за интегрирането им, и за приемането им от българчетата (и техните 
родители)? Как да се убедят и българите в нуждата от такава образователна интегра
ция на ромите по училища и паралелки? В кои общини има най-позитивни резулта
ти от «интеграцията» и къде това не върви?

8. Как да се ограничи широко разпространената практика по записване на здрави ром
ски деца в "помощни училища” (за деца с физически или умствени увреждания)?

9 Известно е, че сред голяма част на ромския етнос образованието не се цени, не се 
разбира какъв лост е то за нормалното развитие на детето, за избягване от “омаг
ьосания кръг” (ниско образование-безработица-бедност). Като изхождате от Ваши 
проекти и осведоменост, какви конкретни мерки могат да бъдат полезни за такава 
“просвета” на родителите-роми?

10. Какви конкретни промени трябва да се направят в училище, за да се мотивират пове
че ромските деца да учат и се занимават в училище?

11. Как практически е най-добре да се реши въпросът с «0-вия, подготвителен клас» 
или с детска градина, за преодоляване на проблема с невладеенето на българския 
език от част от ромите?

12. По Ваши наблюдения успяват ли помощник-учителите да се справят с предвидена
та им роля? Какво е Вашето обобщение към момента? Има ли неуспешни практики 
- къде и на какво се дължат? Какво още е необходимо да се направи от страна на 
държавата за тяхното обучение и социализация?

13. Трябва ли учителите в изцяло ромски училища или с участието и на роми да полу
чават допълнителн стимули - финансови надбавки, повече отпуск и пр? Как да се 
осигури качествен състав на този педагогически персонал?

14. Каква е Вашата оценка на досегашната практика по създаване и въвеждане на учите- 
ли-роми в училища, където се учат и ромчета?

15. Имате ли лични наблюдения и изводи за възможната помощ и подкрепа за преодо
ляване на «отпадането» от страна на местната власт (общината), местния бизнес, 
ромски лидери. Църквата? Бихте ли пояснили?

16. Бихте ли изброили до 3 национални изследователски проекта, свързани с проблема 

246



ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

за «отпадането», които могат да са полезни на колегията за следващи изследовател
ски проекти, ако се популяризират по-широко у нас?

17. Бихте ли изброили до 3 национални приложни проекта, свързани с проблема за «от
падането», които могат да са полезни за следващи практически инициативи, ако се 
популяризират широко у нас?

18. Бихте ли изброили до 3 публикации по проблема за «отпадането», които могат да са 
полезни за следващи изследователски и практически инициативи, ако се популяри
зират широко у нас?

ВЪПРОСНИК
ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

А. ОБЩИНАТА И РОМИТЕ

1. От какъв тип е Вашата община по ниво на развитие - успешно развиваща се или 
изоставаща в развитието, заможна или бедна? Има ли достатъчни местни икономи
чески ресурси? (Съвсем накратко - в 2-3 изречения.)

2. Колко роми живеят в общината? Моля, посочете данни по пол, възраст, завършено 
образование? По какви други признаци имате данни?

3. От кои субгрупи са ромите тук (даскане рома, хорахане рома, цуцумани, калдера- 
ши. калайджес, лудари и пр.)?

4. Каква е основната заетост сред ромите? Дял на заетите, отрасли, тип заетост - пос
тоянна. временна, сезонна... ? Разлика между заетостта на българите и на ромите? 
Какви проблеми има с приемането и назначаването на роми на работа тук, в об
щината?

5. А каква е безработицата сред ромите? Абсолютен и относителен дял в трудоспособ
на възраст? Разлика в безработицата на българи и роми?

Б. РОМСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНАТА

6. Какви статистически данни имате за училищата в общината с ученици-роми? Мо
ля, посочете.
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7. Какви са най-важните проблеми на образованието на децата до 16 г. във Вашата 
община?

8. Какво е Вашето мнение за качеството на обучението в ромските училища във 
Вашата община?

9. Ромските училища във Вашата община различават ли се като материална база и 
условия от останалите смесени или български училища в общината?

10. Има ли във Вашата община училища, които работят по проекти за “десегрегация” 
и интегриране на ромски деца в български училища? Кои са?

В. ОТПАДАНЕТО НА РОМИ ОТ УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНАТА

11. Има ли деца във Вашата община, които изобщо не тръгват на училище? Колко са 
като брой и относителен дял спрямо всички деца в училищна възраст? Какви са 
основните причини за това?

12. Какви са конкретните данни за Вашата община за отпадналите роми от училище? 
Колко са като брой и относителен дял спрямо всички деца в училищна възраст? В 
кои години (класове) е най-масовото отпадане? Какви са основните причини за 
това?

13. Какви са битовите и хигиенните условия, където живеят деца-роми в общината?

14. С какво се занимават най-често родителите им?

15. В какво се изразява методическата помощ или контрол, които упражнявате към 
ромските училища във Вашата община?

16. Имате ли наблюдения с какво се занимават децата, които не ходят на училище?

17. Според Вас, какви са основните трудности и проблеми, които срещат ромските де
ца в учебния процес?

18. Какви са трудностите и проблемите, които срещат ромските деца в семейството?

19. Какви са трудностите и проблемите, които срещат ромските деца в общността?

20. Какви най-важни инициативи е предприела общината в образованието на ромите 
през последните 12 месеца (от май 2006 г. до днес) ? Има ли инициативи срещу от
падането от училище? Какви? С какъв ефект?

21. Какво да се направи по проблема? Бихте ли изброили успешни според Вас мерки 
и инициативи за ограничаване отпадането на роми от училище?

22. Заложени ли са средства в общинската програма и общинския бюджет?
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23. Участвали ли сте в срещи за обмяна на опит и информация за успешни практики 
на други общини, регионални и национални срещи и пр. по въпроса за ограничава
не на отпадането от училище на роми?

Благодарим за отделеното време и отговорите!
Авторският екип

ВЪПРОСНИК ЗА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ 
(За кратко интервю със служител в общината, 

отговарящ за ромите и образованието в общината)

1. Колко роми има в общината? Данни по пол, възраст, завършено образование, от как
ви субгрупи са ромите в общината, заетост (каква) и безработица?

2. Какви най-важни инициативи е предприела общината в областта на образованието 
на ромите? Има ли инициативи срещу отпадането от училище? Какви точно? Кога 
са се провели? С какъв ефект?

3. Какви са конкретните данни за отпадането на роми през последните 3 години? Тен
денции?

4. Какво се предвижда да се прави по проблема? Заложено ли е в общинската програ
ма и общинския бюджет?

5. Има ли срещи по този въпрос с ромски лидери, с местния бизнес, с политически 
партии, с медии? Какви?

6. Какви конкретни ангажименти поемат или биха могли да поемат към общината за 
разрешаване на проблема с отпадането на деца от училище?

7. Правили ли сте (участвали ли сте в) срещи за обмяна на информация и за проучване 
на добри, успешни практики с други общини, регионални и национални срещи и пр. 
по въпроса за ограничаване на отпадането от училище на роми? Имало ли е конкрет
на полза за общината?

8. Бихте ли посочили, изброили какви конкретни действия, мерки, инициативи е пред
приела Вашата община за ромската образователна интеграция през последните 12 
месеца?
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9. Имат ли ромите в общината свое политическо представителство (какво?) или на из
бори гласуват за други партии?

ВЪПРОСНИК
ЗА МЕСТНИ ПОЛИТИЦИ, ПРЕДПРИЕМАЧИ И ДУХОВНИЦИ

1. Как живеят повечето от вашите роми тук - заможно или бедно? На какво се дължи 
бедността при тях, според Вас? Какво е довело до тяхната бедност? Кои са причини
те да са бедни?...Каква е тежестта за бедността - това, че те са без добро образование 
или изобщо са без образование?...

2. Вас Ви приемат за лидери, водачи в ромската общност тук. С какво, според Вас, сте 
заслужили това уважение на хората в квартала и селището? Един по един.

3. Доколко Ви е известно има ли ромчета от квартала и селището, които отпадат от 
училище и така прекъсват образованието си? Колко са според Вас отпадащите през 
последната година (2006-2007)?

4. Какви са причините, според Вас. за това отпадане на деца-роми от училище във Ва
шата община? Моля, избройте ги?

5. Важно ли е ромските деца да учат и кой клас е добре да завършат? За какво им е 
нужно ученето и образованието? По-добре ли ще са после?

6. Вие лично, убеждавали ли сте родители, че децата им трябва да учат? Ако да, как 
успявате да ги убедите?

7. Съгласни ли сте, че е най-важно: да се убеждават ромите-родители в нуждата от 
образование на децата им: да се изучат, за да могат след това да си намерят добра ра
бота. с добро заплащане, да се включат пълноценно в обществото. Как, според Вас, 
да стане това убеждаване?

8. Има ли във Вашата ромска група (а каква точно е тя?...) традиции и обичаи, които 
определят момичетата, на определена възраст вече да си стоят главно в къщи, да се 
грижат за дома, за семейството и децата, заради което те повече не трябва да ходят 
и на училище?

250



ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

9. А за момчетата от Вашите роми - до кога е добре да ходят на училище?

10. Подпомагали ли сте с нещо конкретно децата, за да учат, техните родители или учи
лището? С какво, кога? Един по един.

11. По какви начини, доверени хора като Вас - лидери или духовни водачи, могат да 
помогнат да намалее отпадането на ромчета от училище, децата да имат по-голям 
интерес към училището, да могат да завършат добро образование? Бихте ли изброи
ли такива начини, пътища?

12. Чуват се съмнения, че местните лидери и духовни водачи сякаш нямат полза от по- 
образовани роми? Че е по-лесно да имат власт и влияние над тях, ако те не са изуче
ни. образовани?... Така ли е? С какво ще опровергаете такива мнения?

13. Ас какво, според Вас, могат да помогнат да намалее отпадането на деца от училище 
общината, местният бизнес, политиците?

14. Помага ли (ако да - с какво?) местната Църква (православна, католическа, евангел
ска и пр.) или Джамията в образоването на ромите? Или духовниците изобщо не се 
занимават с образованието на децата? Имате ли доверие в нея?

15. Кой се занимава най-много, освен училището, с проблеми на отпадането на ромчета 
от училище - Вие, църквата (джамията), НПО-та. общината, бизнеса, политици? За- 
щото - в децата е бъдещето, нали?!...

16. Какво още трябва да се направи, за да се ограничи отпадането на деца от училище? 
Какви други конкретни мерки, инициативи?

ВЪПРОСНИК ЗА МЕСТНИ РОМСКИ ЛИДЕРИ И НПО

1. Вас Ви приемат за лидер в общността тук. С какво, според Вас. сте заслужили това 
уважение на хората в квартала и селището?

2. Доколко Ви е известно дали има ромчета от квартала и селището, които отпадат от 
училище и така прекъсват образованието си? Колко са според вас отпадащите през 
последната година (2006-2007)?
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3. Какви са причините, според Вас, за това отпадане? Моля, избройте ги?

4. Важно ли е ромските деца да учат и кой клас е добре да завършат? За какво им е 
нужно ученето и образованието?

5. Вие лично, убеждавали ли сте родители, че децата им трябва да учат? Как успявате 
да ги убедите?

6. Има ли във Вашата ромска група традиции и обичаи, които определят момичетата, 
на определена възраст вече да стоят главно в къщи, да се грижат за дома, за семей
ството и децата, заради което те повече няма как да ходят и на училище?

7. Подпомагали ли сте с нещо конкретно децата да учат, техните родители или учили
щето? С какво, кога?

8. По какви начини, хора като Вас - лидери, могат да помогнат, за да намалее отпада
нето на ромчета от училище, децата да имат по-голям интерес към училището, да 
могат да завършат добро образование? Бихте ли изброили такива начини, пътища?

9. С какво конкретно, според Вас, могат да помогнат да намалее отпадането на деца от 
училище: общината, местният бизнес, журналисти, местни НПО. други?
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ВЪПРОСИ КЪМ МЕСТНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ 

(журналисти, културни дейци, експерти, професионалисти)

1. Какви са, според Вас, причините за отпадане на деца-роми от училище във Вашата 
община?

2. Какво трябва да се направи, според Вас, за да се ограничи това отпадане на деца от 
училище? Какви конкретни мерки, инициативи?

3. Една от трудностите за намаляване отпадането на деца от училище е убеждаването 
на ромите-родители в ценността на образованието, колко е важно децата им да се 
изучат, за да могат след това да си намерят добра работа, с добро заплащане, да се 
включат пълноценно в обществото. Как, според Вас. може да се постигне това убеж
даване?

10.1.2. Въпросници за количественото изследване

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛИ НА РОМИ - С ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ

1. Във Вашата работа имали ли сте ученици, които са отпаднали от училище преди на
вършване на 16 години?

Един отговор.
1 Да 52,8
2 Не 47,2
3 Не знае/ Не отговорил 0,0

2. Колко деца изобщо не са обхванати в училище във Вашия район.
Един отговор.

1 До 5 21,3
2 6-10 1,1
3 11-20 0,0
4 Над 20 0,0
5 Всички са обхванати 53,9
6 Не знае/ Не отговорил 23,6
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3. Според Вас. приблизително какъв е броят на отпадналите от Вашето училище учени
ци през последната учебна година?

Един отговор.
1 До 5 47,2
2 До 10 6,7
3 До 20 Ю,1
4 Над 20 0,0
5 Всички са обхванати 27,0
5 Не знае/ Не отговорил 9,0

4. Според Вас. приблизително какъв е броят на отпадналите ученици от паралелките, 
в които преподавате, през последната учебна година?

Един отговор.
1 До 5 49,4
2 До ю 1,1
3 Над 10 0,0
4 Няма отпаднали 44,9
5 Не знае/ Не отговорил 4,5

5. По Ваши наблюдения, ромските деца имат ли любими предмети? Бихте ли ги посо
чили?

Един отговор.
1 Да Посочете................................. 87,6
2 Не 7,9
3 Не знае/ Не отговорил 4,5

Разпределение на посочените любими предмети на ромските деца

1 Български език и литература 8,97
2 Биология 5,13
3 История 6,41
4 Музика 57,69
5 Изобразително изкуство 29,49
6 Дом и бит 5,13
7 Физическо възпитание и култура 32,05
8 Информационни технологии 12,82
9 Труд и техника 17,95
10 Математика 8,97
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* Процентите са изчислени към отговор “да ” и надхвърлят 100, тъй като респон- 
дентите са дали повече от един отговор

11 Човек и природа 3,85
12 Физика 1,28
13 География 1,28
14 Химия 1,28

Общо* 192,31

6. По Ваши наблюдения, ромските деца срещат ли затруднения по някой от предмети
те? Бихте ли посочили по кои предмети?

Един отговор.
1 Да Посочете.................................95,5
2 Не 2,2
3 Не знае/ Не отговорил 2,2

Разпределение на предметите, посочени като затрудняващи ромските деца

* Процентите са изчислени към отговор “да“ и надхвърлят 100, тъй като респон- 
дентите са дали повече от един отговор

1 Български език и литература 32,94
2 Биология 1,18
3 История 4,71
4 Информационни технологии 1,18
5 Математика 38,32
6 Човек и природа 3,53
7 Физика 5,88
8 География 3,53
9 Химия 3,53
10 Човек и общество 16,47
11 Чужди езици 9,41
12 Разказвателни предмети 9,41
13 Общообразователни предмети 1,18
14 Всички 1,18

Общо* 132,94
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7. Ромските деца имат проблеми с обучението, защото: 
Възможни са повече отговори

1 Не владеят добре български език 40,9
2 Съществуват различия в културите 18,2
3 Училището не е пригодено към тяхната култура 30,7
4 Не могат да се адаптират към училището и реда в него 34,1
5 Друго (моля, посочете)................... 31,8
6 Не знае/ Не отговорил 6,8

8. По време на учебните занятия ромските деца:
Отговор на всеки ред

Да Не
А Участват с интерес 31,5 68,5
В Съсредоточени са 19,3 80,7
С Разсеяни са 70,8 29,2
D Не умеят да се концентрират 61,4 38,6

9. Според Вас. защо обикновено учениците роми отсъстват от училище? 
Възможни са повече отговори

1 Учебните предмети не са интересни 9,0
2 Страхуват се от изпитвания и контролни 13,5
3 Учителите не пишат справедливи оценки 1,1
4 Учителите се държат лошо с учениците 1,1
5 Учениците се държат лошо помежду си 16,9
6 Учениците са мързеливи 36,0
7 Уроците са трудни 32,6
8 Не виждат смисъл в учението 58,4
9 Не им е интересно в училище 19,1
10 Трябва да работят, за да изкарват пари 44,8
11 Поради болест 20,2
12 Нямат пари да си купят тетрадки и учебници 49,4
13 Нямат пари за дрехи и обувки 46,1
14 Друго (моля, посочете)......................................... 6,7
15 Не знае/ Не отговорил 0,0

ВР142

142 ЗнакътВР под края на даден въпрос тук и по-нататък означава, че това е въпрос, ползван в национално репре
зентативно изследване по същите проблеми на Агенция “Витоша Рисърч”, проведено през 2006 г.
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10. Бихте ли описали родителите на децата роми, които обучавате: 
Възможни са повече отговори

1 Бедни 55,1
2 Склонни към злоупотреба с алкохол 14,6
3 Безработни 75,3
4 Често пътуват във и извън страната 47,2
5 Не полагат грижи за децата си 49,4
6 Деспотични 1,1
7 Занимават се с кражби 7,8

8 Повечето са с непълни семейства - разделени, разведени, 
с починал родител, сам родител с дете и др.под. 27,0

9 С ниско или без образование 70,8
10 Друго (моля, посочете).............................................. 2,2
11 Не знае/не отговорил 0,0

11. По Ваши наблюдения, родителите-роми посещават ли родителски срещи?
Един отговор

1 Да, всички родителски срещи 4,5
2 Да, само някои 62,9
3 Не, извънредно рядко 30,3
4 Не, изобщо не посещават 2,2
5 Друго (моля, посочете)................ 1,1
6 Не знае/ Не отговорил 0,0

12. Какви извънкласни форми съществуват във Вашето училище?
Отговор на всеки ред

Да Не НЗ/НО

А Музика и танци (хор, оркестър, танцов състав) 37,1 60,7 2,2
В Кръжок по рисуване, моделиране 18,0 79,8 2,2
С Кръжок по компютри и интернет 47,7 51,1 1,1
D Дебати, дискусии по интересни въпроси 22,4 72,9 4,7
Е Учебен театър 11,5 87,4 1,1
F Литературен кръжок 8,0 90,8 1,1
G Екскурзии и туристически походи 42,5 56,3 1,1

Н Спортни игри (футбол, волейбол, баскетбол, лека атле
тика и др.) 83,9 14,9 1,1

I Забавни игри и тематични вечери 24,7 73,0 2,2
J Училищни празници и чествания 91,0 7,9 1,1
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ВР

к Лагери през ваканцията 11,8 87,1 1,2
L Друго (моля, посочете)............. 23,1 59,0 17,9

13. Когато някое от децата отсъства, как постъпвате?
Възможни са повече отговори

1 Посещавам дома 57,3
2 Опитвам се да извикам родителите в училище 80,9
3 Събирам информация от другите деца 65,2
4 Информирам директора на училището 58,4
5 Опитът ми ме е научил, че нищо не помага 10,1
6 Не знае/Не отговорил 0,0

14. Когато идват за бележка за “детски надбавки”, родители на деца, надвишаващи до
пустимия от Правилника брой отсъствия, как постъпвате?

Един отговор
1 Давам бележка, защото не мога да се справя с родителите 1,1

2 Давам бележка, като се опитвам да убедя родителите да изпращат детето 
на училище по-редовно 25,8

3 Отказвам да дам бележка, защото има правила и те трябва да се спазват 64,8
4 Друго.............................................................. 3,4
5 Не знае/Не отговорил 5,6

15. Как може да се засили интересът на ромските деца към училището?
Отговор на всеки ред

Да Не
Не оказ
ва влия
ние

Не знае/ 
неотгово- 
рил

А Като се намали учебният материал 35,6 47,1 16,1 1,1

В Чрез прилагане на целодневна организа
ция на учебния процес 62,9 28,1 9,0 0,0

С Като се въведат предмети, които са инте
ресни за ромските деца 58,0 27,3 11,4 3,4

D Като се предоставят по-добри материални 
условия в обучението 80,7 11,4 6,8 1,1

Е Като се въведат повече извънкласни форми 75,0 10,2 11,4 3,4

F Като се наблегне на изучаването на ромска
та култура 41,4 34,5 14,9 9,2
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ВР

G Като се работи с родителите 80,7 12,5 4,5 2,3

Н Като се развиват форми за подпомагане на 
изоставащите ученици 83,1 9,0 6,7 1,1

I Като се повиши квалификацията на учите
лите за работа в мултиетническа среда 62,5 22,7 11,4 3,4

16. А как може да се засили интересът на ромските родители към образованието на 
техните деца:

Отговор на всеки ред

Да Не Не оказва 
влияние

Не знае/ 
не отго
ворил

А Като се засили просветната работа 
с тях 86,5 4,5 7,9 1,1

В Чрез повече срещи с представители 
на НПО 58,1 17,4 10,5 14,0

С Като се увеличат детските надбавки 46,6 29,5 18,2 5,7

D Като се акцентира на получаването 
на професия от децата 89,9 3,4 5,6 1,1

Е Като се въведат повече извънкласни 
форми 76,4 13,5 9,0 1,1

F Като се наблегне на изучаването на 
ромската култура 39,8 35,2 17,0 8,0

ВР

17. Според Вас. по какви причини най-често отпадат от училище децата .между 1 и 4 
клас и децата между 5 и 9 клас?

Отговор на всеки ред
Отпадащи между 
1 и 4 клас

Отпадащи между 
5 и 9 клас

Да Не НО Да Не НО

А Проблеми в семейството/между родители
те (развод, пиянство, побой) 56,2 22,5 21,3 69,7 И,2 19,1

В Бедност на семейството 58,4 20,2 21,3 68,5 И,2 20,2
С Децата са принудени да работят 30,3 46,1 23,6 57,3 22,5 20,2

D
Живеят далече, налага се да пътуват от 
други населени места 7,9 69,7 22,5 12,4 67,4 20,2

Е Нямат осигурен транспорт 4,5 73,0 22,5 10,1 68,5 21,3
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ВР

F Родителите им не ги пускат на училище 47,2 30,3 22,5 44,9 34,8 20,2

G Помагат вкъщи/грижат се за свои близки 53,9 25,8 20,2 70,8 10,1 19,1

Н Трудно им е да се справят с преподавания 
материал 47,2 31,5 21,3 56,2 24,7 19,1

I Не говорят/разбират добре български език 20,2 57,3 22,5 20,2 60,7 19,1
J Не виждат полза да учат 49,4 29,2 21,3 69,7 10,1 20,2

К
Агресивно отношение на съучениците/неб- 
лагоприятен климат в класа - обиди, краж
би, побои

15,7 61,8 22,5 14,6 66,3 19,1

L Женят се/омъжват се 23,6 52,8 23,6 71,9 9,0 19,1

М Забременяват, раждат деца 16,9 59,6 23,6 48,3 31,5 20,2_

N Имат комплекси, поради това, че са ромче- 
та/ турчета 4,5 74,2 21,3 4,5 76,4 19,1

0 Родителите им не се интересуват от тях и 
образованието им 57,3 22,5 79,8 69,7 И,2 19,1

Р Трудно се адаптират към училищната сре
да, учебния процес 41,6 37,1 78,7 42,7 37,1 20,2

Q Имат психически/ физически увреждания 5,6 73,0 21,3 3,4 76,4 20,2

R Ограничено прилагане на целодневна орга
низация на учебния процес 31,5 46,1 22,5 36,0 43,8 20,2

S
Децата имат обучителни затруднения или 
са със специални образователни потреб
ности

23,6 55,1 21,3 14,6 66,3 19,1

т Не им е интересно в училище 32,6 43,8 23,6 49,4 29,2 21,3_

и Ниска степен на училищна зрялост при пос
тъпване в училище 37,1 38,3 76,4 33,7 44,9 21,3

V Друго (моля, посочете)............................ 1,1 18,0 80,9 2,2 15,7 82,0

18. Бихте ли описали какви проблеми съществуват във Вашето училище? 
Възможни са повече отговори

1 Материалната база не е добра 37,1
2 Учителите не са подготвени да работят с роми 0,0
3 Родителите имат негативно отношение към образованието 60,7
4 Родителите не оказват достатъчна подкрепа на своите деца 76,4
5 Липсва желание у ромските деца да учат 68,5
6 Извънкласните форми са недостатъчни 33,7
7 Не знае/ Не отговорил 1,1
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19. От какво се предшества отпадането от училище?
Възможни са повече отговори

1 Често отсъствие от определени часове 69,7

2 Регулярно отсъствие в определено време, тъй като работи (например, сут
рин, на обяд, през период на активна селскостопанска работа и др.) 30,3

3 Дълги / продължителни отсъствия от училище 60,7
4 Получаването на ниски оценки 16,9
5 Намаляване на успеха в училище 14,6
6 Проблеми между родителите вкъщи 33,7
7 Разсеяност и умора в часовете 13,5
8 Бягство от дома 2,2
9 Агресия към съучениците 13,5
10 Трудна адаптация към изискванията в училище 31,5
11 Конфликти с учителите 4,5

12 Криминогенно поведение (противообществени прояви, 
хулигански прояви, дребни кражби и др.) И,2

13 Невладеене на български език 7,9
14 Друго (моля, посочете)............................ 5,6
15 Не знае/не отговорил 3,4

ВР

20. Според Вас, с какво се занимават децата, които не ходят на училище?
Възможни са повече отговори

1 Събират, предават вторични суровини (хартия, желязо, цветни метали и др.) 67,4
2 Събират, предават билки, гъби, плодове и пр. 51,7
3 Работят в строителството (пренасят материали, помагат на строежите, др.) 14,6

4 Помагат в домашното стопанство (при отглеждането на животните, расте
нията, прибиране на реколта и др.) 58,4

5 Грижат се за някого в семейството (малък брат/сестра, възрастен) 70,8
6 Работят в услугите (заведения, барове) 1,1
7 Работят в търговията 1,1
8 Работят в селското стопанство 30,3
9 Крадат или са въвлечени в други незаконни дейности 15,7
10 Просят 6,7
11 Проституират 4,5
12 Грижат се за своето семейство (мъж/жена, деца) 23,6
13 Друго (моля, посочете)......................................................................... 2,2
14 Не знае/ Не отговорил 5,6

ВР
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21. За децата, които ходят на училище, държавата оказва подкрепа и помощ. Моля, оце
нете доколко ефективна е всяка една от посочените мерки за задържането на децата 
в училище?

Отговор на всеки ред

Ефек
тивна

Неефек
тивна

Не съм 
чувал/а, 
че се 
прилага 
такава 
мярка

НЗ/
НО

А
Раздаване на закуски за децата от първи 
до четвърти клас 93,3 5,6 0,0 1,1

В Раздаване на безплатни учебници за 
децата от първи до четвърти клас 97,8 1,1 1,1 0,0

с Осигуряване на безплатен транспорт на 
учениците до училищата 81,2 7,1 5,9 5,9

D Ползване на интернатна форма на 
обучение 47,1 27,1 12,9 12,9

Е Ползване на целодневна форма на 
обучение 59,5 25,0 7,1 8,3

F Предоставяне на месечна помощ за дете 
при условие, че детето посещава училище 77,5 19,1 1,1 2,2

G Задължителна подготовка преди постъп
ване в I клас 94,4 3,4 1,1 1,1

Н
Предоставяне на еднократна помощ от 
80 лв. в началото на учебната година за 
ученици от социално слаби семейства

88,8 9,0 1,1 1,1

I Предоставяне на тетрадки и учебни мате
риали за социално слаби деца 88,5 4,6 5,7 1,1

J Пълно или частично заплащане на слоно
во хранене 53,5 17,4 18,6 10,5

К
Училища „втори шанс", осигуряващи со
циална и професионална интеграция на 
отпадналите от училище деца

35,7 17,9 34,5 И,9

L Разработване на специални „наваксващи" 
програми за отпадналите ученици 47,7 16,3 30,2 5,8

М

Създаване на нови форми за обучение на 
отпадналите ученици или промяна и опти
мизиране прилагането на съществуващи 
такива

40,7 25,6 25,6 8,1

N Използване на целодневна организация 
на учебния процес 53,5 32,6 9,3 4,7

ВР
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22. Помага ли Ви местната Църква (православна, католическа, евангелска и пр.) или 
Джамията в образоването на Вашите деца? С какво?

Един отговор
1 Помага с пари 5,6
2 Помага с дрехи, обувки 38,2
3 Помага с учебници и учебни пособия 3,4
4 Помага духовно, морално 25,8
5 Никак не помага 30,3
6 Не знае/ Не отговорил 22,5

23. Как бихте оценили работата на регионалните педагогически инспекторати? Докол
ко получавате помощ от тях за справяне с отпадащите от училище деца?

Един отговор

ВР

1 Помагат ни в голяма степен 13,5
2 Помагат ни, но в малка степен 15,7
3 Не ни помагат 43,8
4 Не знае/не отговорил 27,0

24. Според Вас, трябва ли да съществуват ромски училища?
Един отговор

1 Да, защото на ромските деца им е по-удобно 27,0
2 Не, защото те са предпоставка за сегрегация 53,9
3 Проблемът не е в ромските училища, а в качеството на обучението 5,6
4 Ромските училища са неизбежни, защото те са част от ромските гета 9,0
5 Няма мнение/не отговорил 4,5

25. Съществува мнение, че качеството на обучението в ромските училища е по-ниско 
в сравнение с останалите училища?

Един отговор

1 Да, така, но причината не е в учителите 23,6
2 Да, защото ромските деца са по-малко мотивирани от българските 30,3
3 Не мисля, че качеството на обучението е по-ниско 34,8
4 Не знае/не отговорил И,2
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26. В каква степен сте удовлетворен/а от работата си?
Един отговор

1 Напълно съм неудовлетворен 14,8
2 По-скоро съм неудовлетворен 33,0
3 Нито съм неудовлетворен, нито съм удовлетворен 22,7
4 По-скоро съм удовлетворен 27,3
5 Напълно съм удовлетворен 1,1
6 Не знае/не отговорил 1,1

27. Вие лично чувствате ли потребност да повишите квалификацията си във връзка с 
работата Вие:

Отговор на всеки ред

ВР

Да Не Не знае/
Не отговорил

А Деца от различни етнически групи (мултиетническа 
среда) 57,5 35,6 6,9

В Деца, застрашени от отпадане от училище 47,7 44,2 8,1
С Деца, отпаднали от училище 38,4 50,0 11,6
D Деца със специални образователни нужди 57,0 32,6 10,5

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

28. Пол:

1 Мъж 17,0
2 Жена 83,0

29. Вашата възраст в навършени години:

Възраст

1 до 25 г. 2,2
2 26 - 30 г. 20,2
3 36 - 45 г. 31,5
4 46 - 55 г. 30,3
5 над 56 г. 14,6
6 Неотговорили 1,1

Общо 100,0
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30. Общо годи-ни- ра-бот-а- в об-ра-з-ова-телна-та- си-стема-:

Възраст
1 до 5 г. 12,4
2 6 - 10 г. 11,2
3 11 - 20 г. 25,8
4 21 - 30 г. 27,0
5 над 31 г. 20,2
6 Неотговорили 3,4

Общо 100,0

31. Общо годи-ни- ра-бот-а- в на-стоящото у-чи-ли-ще?

Възраст

1 до 5 г. 31,5
2 6 - 10 г. 20,2
3 11 - 20 г. 21,3
4 21 - 30 г. 16,9
5 над 31 г. 7,9
6 Неотговорили 2,2

Общо 100,0

32. Ва-ши-я-т- слу-ж-еб-ен ста-ту-с

1 Учител от 1-4 клас 38,2
2 Учител от 5-9 клас 42,7
3 Учител от 10-12 клас 3,4
4 Педагогически съветник 1,1
5 Помощник директор 1,1
6 Директор 7,9
7 Друго (моля, посочете)............ 4,5
8 Не знае/не отговорил 1,1

Бла-г-од-а-ри-м на- респонд-енти-те з-а- отд-еленото време и- з-а- отг-овори-те!
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ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ-РОМИ 

С ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ

А. СЕМЕЙСТВОТО, ОБЩНОСТТА 

1. Вашият пол:
1 Мъж 24,7
2 Жена 75,3

2. Каква е най-високата степен на Вашето образование?
Един отговор

1 Изобщо неучил/а (вкл. без завършен 1 клас) 5,4
2 Незавършено начално 16,1
3 Начално 19,4
4 Незавършено основно 15,1
5 Основно 26,9
6 Незавършено средно 2,2
7 Средно общо 7,5
8 Средно специално 6,5
9 Полувисше 0,0
10 Незавършено виеше 0,0
11 Виеше 1,1
12 Не знае / Не отговорил 0,0

3. Работите ли?

1 Да, имам постоянна работа 14,0
2 Да, имам временна / сезонна работа 17,2
3 Да, работя на няколко места 0,0
4 Да, работещ пенсионер съм 1,1
5 Не, безработен съм отскоро 6,5
6 Не, продължително безработен съм 41,9
7 Не, пенсионер съм 2,2
8 Не, учащ съм 0,0
9 Не, домакиня съм / вкл. в майчинство 0,0
10 Не знае / Не отговорил 17,2
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4. От колко човека се състои Вашето домакинство?

Брой членове на 
домакинството
2 1,1
3 5,4
4 21,5
5 24,7
6 17,2
7 14,0
8 4,3
9 2,2
10 2,2
12 1,1
15 1,1
Неотговорили 5,4
Общо 100,0

5. Колко от тях са деца на възраст 7-16 години?

Брой деца на 
възраст 7 - 16 г.
1 44,1
2 41,9
3 8,6
4 4,3
5 1,1
Общо 100,0

6. На какъв език говорите най-често във Вашето домакинство?

Ед-и-н отговор
1 Ромски 50,2
2 Турски 3,2
3 Влашки 1,1
4 Български 45,2
5 Друг (какъв?)... 0,0
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7. В каква степен Вие владеете устен (говорим) български език?

Един отговор
1 Отлично (без никакви проблеми) 35,5
2 Добре (с някои грешки) 57,0
3 Слабо (разбирам, но греша, като говоря) 7,5
4 Никак (не го владея) 0,0

8. В каква степен Вие владеете писмен български език (да четете и пишете)?

Един отговор
1 Отлично (без никакви проблеми) 10,8
2 Добре (с някои грешки) 50,5
3 Слабо (допускам често грешки) 33,3
4 Никак (не владея писмено) 4,3
5 Неотговорили 1,1

9. Какъв език, според Вас, трябва най-вече да владеят Вашите деца - писмено и говори
мо - за да имат добра работа, да печелят добри пари, да живеят добре?

До два отговора.
Изчетете всички варианти, подредени тук по азбучен ред.

1 Английски 32,3
2 Български 95,7
3 Влашки 0,0
4 Г ръцки 0,0
5 Испански 1,1
6 Немски 0,0
7 Ромски 12,9
8 Турски 0,0
9 Френски о,о
10 Не знам / Не отговорил 1,1
11 Друг (какъв?).................. 1,1

Общо 144,1

* Процентите надхвърлят 100, тъй като респондентите са дали 
повече от един отговор
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10. Как. по какъв начин Вашите деца най-добре могат да овладеят този език?
Един отговор

1 Като се започне от детската градина 45,2
2 С повече занимания всеки ден в училище 50,5
3 Като се занимават повече в къщи 1,1
4 Друго (какво?) о,о
5 Не знае / Не отговорил 3,3

11. Известно е. че сред ромите (циганите) има различни групи, които си имат свой език, 
традиции, обичаи, религия и др. Едни са даскане рома, други са хорахане рома или 
цуцумани. трети - власи, калдераши (кардераши). калайджес. лудари, сиви гълъби и 
т.н. Вие и Вашите близки, от кои сте по-точно? Какво е (накратко, с 2-3 думи) най-от- 
лпчаващото при Вас от другите?

1 Власи 6,4
2 Даскане 3,2
3 Калайджии 15,1
4 Калдераши 2,2
5 Хорахане 4,3
6 Християни 2,2
7 Цуцумани 19,3
8 Не знае 17,2
9 Не принадлежи към никоя 3,2

Неотговорили 26,9

Б. ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА

12. Колко от децата Ви на възраст 7-16 години ходят на училище? 
Общо децата Ви в училищна възраст са..

Брой на децата в 
училищна възраст
1 44,1
2 41,9
3 6,5
4 5,4
5 1,1
Неотговорили 1,1

269



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

От тях ходят на училище..................

От тях ходят на училище —

1 7,6 ~~
2 47,8~~
3 7,6 ~
4 4,3
Неотговорили 1,1

13. Вашите деца ходили ли са на:

Един отговор на всеки ред

Да Не нз/но
Детска градина 65,6 34,4 0,0
Предучилищна подготовка 63,4 36,6 0,0
Подготвителен клас 34,4 61,3~~ 4,3

ВР

14. Доколко полученото образование от децата Ви е важно:

Отговорете с по един отговор на всеки ред с, х”
Важно е Не е важно Не знам

За самочувствието на децата 83,9 11,8 4,3
За да получат полезни знания 94,6 3,2 2,2
За да не са безработни 91,4 4,3 4,3
За да намерят добра работа 84,9 10,8 4,3
За да получат пари, заплата 77,4 17,2 5,4
За да живеят добре 76,3 15,1 8,6
За да имат добро бъдеще 77,4 11,8 10,8

15. Вашите деца имат ли си любими предмети? Бихте ли ги посочили?

Само един отговор
1 Да. Любими са им................................. 67,7
2 Не 10,8
3 Не знае/ Не отговорил 21,5
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Разпределение на посочените любими предмети на ромските деца

1 Български език и литература 15,9
2 Биология 3,2
3 История 9,5
4 Музика 30,2
5 Изобразително изкуство 17,5
6 Дом и бит 3,2
7 Физическо възпитание и култура 15,9
8 Информационни технологии 1,6
9 Труд и техника 0,0
10 Математика 30,2
11 Човек и природа 3,2
12 Физика 4,8
13 География 1,6
14 Химия 3,2
15 Руски език 1,6
16 Танци 1,6
17 Разказвателни предмети 1,6

Общо* 144,4

* Процентите са изчислени към отговор "да " и надхвърлят 100, тъй като 
респондентите са дали повече от един отговор

16. Вашите деца срещаха ли затруднения по някой от предметите? Бихте ли посочили по 
кои предмети?

Само един отговор
1 Да. Затрудняват се по............................. 65,5
2 Не 8,6
3 Не знае/ Не отговорил 25,8
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Разпределение на предметите, посочени като затрудняващи ромските деца

* Процентите са изчислени към отговор “да ” и надхвърлят 100, тъй като 
респондентите са дали повече от един отговор

1 Български език и литература 34,4
2 Биология 1,6
3 История 3,3
4 Математика 60,7
5 Човек и природа 3,3
6 Физика 1,64
7 География 1,64
8 Химия 1,64
9 Човек и общество 1,64
10 Чужди езици 6,6
11 Всички 8,2

Общо* 127,6

17. В училището, където Вашите деца ходят има ли организирани извънкласни форми. 
Бихте ли посочили какви?

Един отговор на всеки ред

ДА НЕ НЗ/НО

1 Музика и танци (хоро, оркестър, танцов състав и 
ДР-под.) 21,5 54,8 23,7

2 Кръжок по рисуване, моделиране 16,1 55,5 28,0
3 Кръжок по компютри и интернет 38,7 32,3 29,0
4 Дебати, дискусии по интересни въпроси 2,2 59,1 38,7
5 Учебен театър 3,2 61,3 35,5
6 Литературен кръжок 2,2 61,3 36,6
7 Екскурзии и туристически походи 36,6 47,3 16,1
8 Лагер през ваканциите 6,5 68,8 24,7

9 Спортни игри (футбол, волейбол, баскетбол, лека атлети
ка и др.) 37,6 35,5 26,9

10 Забавни игри и тематични вечери 14,0 51,6 34,4
11 Училищни празници и чествания 64,5 21,5 14,0
12 Друго (моля, посочете)....................................................... 0,0 19,4 80,6
13 Нищо не се организира 0,0 0,0 0,0

ВР
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18. Според Вас, защо обикновено учениците отсъстват от училище?

Възможни са повече отговори
1 Учебните предмети не са интересни 17,4
2 Страхуват се от изпитвания и контролни 19,6
3 Учителите не пишат справедливи оценки 6,5
4 Учителите се държат лошо с учениците 5,4
5 Учениците се държат лошо помежду си 20,7
6 Учениците са мързеливи 13,0
7 Уроците са трудни 31,5
8 Не виждат смисъл в учението 14,1
9 Не им е интересно в училище 16,5
10 Трябва да работят, за да изкарват пари 30,4
11 Поради болест 44,6
12 Нямат пари да си купят тетрадки и учебници 29,3
13 Друго (моля, посочете).................................. 7,6
14 Не знае/ Не отговорил 2,2

ВР

19. Ако Вашите деца не ходят на училище, каква е причината?

Възможни са повече отговори във всяка колона!
Първо 
дете

Второ 
дете

Трето 
дете

Ходят на училище 80,6 89,8 92,3
Не, защото трябва да помагат вкъщи/да работят в домаш
ното стопанство 4,3 2,0 0,0

Не, защото трябва да работят, за да изкарват пари за се
мейството 6,5 0,0 0,0

Не, децата не харесват учителите 0,0 1,9 0,0
Не, децата не харесват съучениците си 1,1 0,0 0,0
Не, децата в класа им се подиграваха и тормозеха 1,1 0,0 0,0
Не, децата не искат да учат, защото им е трудно 0,0 0,0 0,0
Не, не им е интересно в училище 2,2 0,0 о,о
Не, нямаме пари за транспорт до училище 0,0 0,0 0,0
Не, нямаме пари за дрехи и храна 9,7 6,1 7,7
Не, нямаме пари за учебници и тетрадки 14,0 6,1 0,0
Не, защото трябва да се грижат за човек от семейството 1,1 0,0 0,0

273



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

ВР

Не, омъжиха се/ожениха се 0,0 2,0 0,0
Не, закриха местното училище 0,0 о,о 0,0
Не, страх ни е да пускаме децата си сами да учат в друго 
населено място 0,0 о,о 0,0

Не, защото няма полза от ученето 3,2 2,0 0,0
Друго (посочете:)................. 0,0 о,о 0,0
Не знае / Не отговорил 1,1 0,0 0,0

20. Ако децата Ви са сменяли училището си, каква беше причината?

Възможни са повече отговори
1 Поради много отсъствия 0,0
2 Поради конфликт с учител/учители 7,7
3 Поради конфликт със съученици 7,7
4 Преместихме се да живеем на друго място (или в чужбина) 23,1
5 Новото училище беше по-близо, по-удобно 15,4
7 Ние пожелахме да се преместят 7,7
8 Друго (моля, посочете)......................................................... 23,1
9 Не знае/ Не отговорил 23,1

ВР

21. Сменяли ли сте местоживеенето си за повече от 3 месеца през последните 3 години, 
при което се е сменило местоживеенето и на децата Ви?

Един отговор
1 Не сме сменяли местоживеенето на децата през последните 3 години 93,5
2 Само веднъж сме сменяли местоживеенето и на децата 5,4
3 Два пъти сме сменяли местоживеенето и на децата 1,1
4 Три и повече пъти сме сменяли местоживеенето и на децата 0,0

22. Как се е отразявало местенето на ученето на децата Ви?

Един отговор
1 Не сме местили децата от това селище 93,2
2 Нямало е проблеми, те са прекъсвали училище, след това наваксват 2,3
3 Децата са се записвали в други училища на другото място 4,5
4 Те са се явявали на приравнителни изпити в своето училище допълнително 0,0
5 Това не е толкова важно, пак ще си научат уроците 0,0
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23. Посещавате ли родителски срещи?

Само един отговор
1 Да, всички родителски срещи 35,5
2 Да, само някои 28,0
3 Много рядко 14,0
4 Изобщо не посещавам 19,4
5 Друго 1,1
6 Не знае/ Не отговорил 2,2

24. Вие помагате ли на децата в подготовката на домашните и уроците в къщи?

Само един отговор
1 Не, нямам време от други задължения и работа 27,2
2 Не, защото не разбирам уроците и домашните 19,6
3 Рядко помагам 23,9
4 Да, често помагам 15,2
5 Да, почти винаги помагам 10,9
6 Не отговорил 3,3

25. Какво правят децата Ви в извънучилищно време?

Отговарят и родителите, чичто деца не ходят на училище. 
Възможни са повече отговори във всяка колона.

Първо 
дете

Второ 
дете

Трето 
дете

Подготвят уроците си 34,8 21,6 25,0
Почиват/ играят си 66,3 68,6 58,3
Помагат вкъщи 57,6 52,8 58,3
Работят срещу заплащане 12,0 3,9 0,0
Грижат се за по-малките си братя и сестри 23,9 21,6 16,7
Друго (посочете:) 2,2 2,0 о,о
Не знае / Не отговорил 3,3 2,0 о,о
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26. Какво правят децата, които изобщо не ходят на училище?
Възможни са повече отговори

1 Събират, предават вторични суровини (хартия, желязо, цв. метали и др.) 50,0
2 Събират, предават билки, гъби, плодове и пр. 53,3

3 Работят в строителството (пренасят материали, помагат на 
строежите, др.) 5,7

4 Помагат в домашното стопанство (при отглеждането на 
животните, растенията, прибирането им и др.) 37,8

5 Грижат се за някого в семейството (малък брат/сестра, възрастен) 41,1
6 Работят в услугите (заведения, барове)
7 Работят в търговията
8 Работят в селското стопанство И,1
9 Крадат 8,9
10 Просят 4,4
11 Проституират 3,3
12 Грижат се за своето семейство (мъж/ жена,деца) 7,8
13 Стоят вкъщи, нищо не правят, виждат се с приятели, разхождат се, играят 18,9
14 Друго (моля, посочете) 1,1
15 Не знае/ Не отговорил 8,9

ВР

27. Според Вас. трябва ли да се усвоява професия в училище?
Само един отговор

1 Да 95,7
2 Не 1,1
3 Не знае/ Не отговорил 3,2

28. Какво е Вашето мнение: до каква възраст (до кой клас, до колко години) е най-правил
но момичетата от Вашата етническа група да ходят на училище, преди да се отда- 
дат на семейството?

Един отговор
1 До 10-12 години (завършен 4 клас, начално) 2,2
2 До 13-14 години (5-6 клас) 3,2
3 До 15-16 години (завършен 8 клас, основно) 37,6
4 До 17-19 години (завършено средно образование) 19,4
5 До когато им се учи (ако искат и виеше) 17,2
6 Най-добре е да учат колкото може повече 11,8
7 Не знае / Не отговорил 8,6
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29. Според Вас. кое е по-правилно за младото момиче и младата жена: да се грижи само 
за семейството или и да ходи и на работа?

Един отговор
1 По-добре е да се грижи само за семейството, децата и домакинството 38,0
2 По-добре е да ходи и на работа, за да изкарва и пари 62,0

30. Според Вас, до каква възраст момчетата от Вашата етническа група трябва да ходят 
на училище, след което могат да напуснат училището си, за да помагат за къщната ра
бота и за изкарване на пари и прехрана за семейството?

Един отговор
1 До 10-12 години (завършен 4 клас, начално) 1,1
2 До 13-14 години (5-6 клас) 0,0
3 До 15-16 години (завършен 8 клас, основно) 24,7
4 До 17-19 години (завършено средно образование) 29,0
5 До когато им се учи (ако искат и виеше) 25,8
6 Най-добре е да учат колкото може повече 14,0
7 Не знае / Не отговорил 5,4

В. ПОМОЩ ОТ ДРУГИТЕ

31. Какво прави Вашата община, за да улесни обучението на децата Ви в училище?

Възможни са повече отговори
1 Осигурява транспорт на децата 14,1
2 Осигурява им закуски 54,3
3 Осигурява им дрехи и обувки 4,3
4 Осигурява им учебници и учебни пособия 33,7
5 Друго, моля посочете: 2,2
6 Нищо не осигурява 18,5
7 Не знае / Не отговорил 17,4
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32. Помага ли Ви местната Църква (православна, католическа, евангелска и пр.) или 
Джамията в образоването на Вашите деца? С какво?

Възможни са повече отговори
1 Помага с пари 1,1
2 Помага с дрехи, обувки 21,5
3 Помага с учебници и учебни пособия 8,6
4 Помага духовно, морално 7,5
5 Никак не помага 41,9
6 Не знае / Не отговорил 33,3

33. Ако има сред Вашата етническа общност тук човек, приеман за водач или лидер, ко
гото повечето от вас уважават, той помага ли с нещо за образованието на децата?

Възможни са повече отговори
1 Помага с пари 1,1
2 Помага с дрехи, обувки 4,4
3 Помага с учебници и учебни пособия 4,4
4 Помага духовно, морално 6,6
5 Никак не помага 39,6
6 Не знае / Не отговорил 51,6

34. Вашите деца ползвали ли са помощите от държавата за учениците? 
Възможни са повече отговори

1 На децата от първи до четвърти клас се дават безплатни закуски 87,0
2 На децата от първи до четвърти клас се дават безплатни учебници 80,4
3 Осигуряване на безплатен транспорт на учениците до училищата 6,5

4 Ползване на интернатна форма на обучение (децата стоят цяла седмица в 
училище) 1,1,

5 Ползване на целодневна форма на обучение (децата стоят цял ден в учи
лище) 3,3

6 Месечна помощ за дете, ако то посещава училище 38,0
7 Даване на дрехи или храна за детето вместо месечната помощ за дете о,о
8 Задължителна подготовка (предучилищна) преди постъпването в I клас 9,8

9 Даване на еднократна помощ от 80 лв. в началото на учебната година за 
ученици от социално слаби семейства 41,3

10 Заплащане на таксата за детската градина 8,7
11 Даване на тетрадки и учебници за социално слаби деца 18,5
12 Пълно или частично заплащане на храненето в стол о,о
13 Училища „втори шанс", осигуряващи социална и професионална интегра

ция на отпадналите от училище деца о,о

278



ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

ВР

14 Разработване на специални „наваксващи" програми за отпадналите ученици 0,0

15 Не знае/Не отговорил 12,0

35. Бихте ли оценили изброените долу мерки за задържане на децата в учи питие. 
Един отговор на всеки ред

Ефек
тивна

Не
ефек
тивна

Не съм 
чувал/а, 
че се 
прилага

НЗ/НО

А На децата от първи до четвърти клас се да
ват безплатни закуски 94,6 2,2 0,0 3,2

В На децата от първи до четвърти клас се да
ват безплатни учебници 95,7 1,1 0,0 3,2

С Осигуряване на безплатен транспорт на 
учениците до училищата 80,4 6,5 9,8 3,3

D Ползване на интернатна форма на обуче
ние (децата стоят цяла седмица в училище) 41,3 33,7 17,4 7,6

Е Ползване на целодневна форма на обуче
ние (децата стоят цял ден в училище) 50,5 24,2 11,0 14,3

F Месечна помощ за дете, ако то посещава 
училище 94,6 1,1 0,0 4,3

G Даване на дрехи или храна за детето вмес
то месечната помощ за дете 55,6 18,9 15,6 10,0

Н Задължителна подготовка (предучилищна) 
преди постъпването в I клас 68,8 10,8 7,5 12,9

I
Даване на еднократна помощ от 80 лв. в 
началото на учебната година за ученици 
от социално слаби семейства

92,5 1,1 0,0 6,5

J Заплащане на таксата за детската градина 84,6 8,8 0,0 6,6

К Даване на тетрадки и учебници за социал
но слаби деца 89,2 4,3 0,0 6,5

L Пълно или частично заплащане на хране
нето в стол 71,7 21,7 0,0 6,5

М
Училища „втори шанс", осигуряващи соци
ална и професионална интеграция на от
падналите от училище деца

38,0 з,з 52,2 6,5

N Разработване на специални „наваксващи" 
програми за отпадналите ученици 40,0 з,з 47,8 8,9

ВР
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Г. ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВОТО

36. В коя група попада приблизителният месечен доход на Вашето домакинство (имат 
се предвид всички доходи на членовете на домакинството за последния месец (запла
ти, пенсии, помощи и др.)?

1 До 152 лв 19,4
2 От 153 до 166 19,4
3 От 167 до 200 19,4
4 От 201 до 250 9,7
5 От 251 до 300 И,8
6 От 301 до 400 9,7
7 От 401 до 500 1,1

8 От 501 до 600 лв 2,2
9 От 601 до 700 лв. 0,0
10 Над 700 лв 0,0
11 Няма доходи 4,3
12 Не знае/ Неотговорил 3,2

Възможни са повече отговори
37. Източниците на доходите на Вашето домакинство са:

1 От заплата 44,6
2 От селско стопанство 59,8
3 От пенсии 7,6
4 От обезщетения за безработица 14,1
5 От самостоятелна стопанска дейност 1,1
6 Безвъзмездно получени пари от семейство, роднини, близки и др. 6,5
7 От кредити 0,0
8 От заеми 8,7
9 От размяна на стоки/продукти 1,1
10 Селскостопански продукти за лично ползване 9,8
11 Друго (Моля, посочете:) 1,1
12 Не знае / Не отговорил 2,2

38. Какъв вид социални помощи за деца получавате?
Възможни са повече отговори

1 Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 год. 14,1
2 Месечни помощи за деца до навършване на 20 год. 69,6
3 Целеви помощи за ученици 12,0
4 Заплащане на такси за детски градини 0,0
5 Заплащане на такси за детски ясли 0,0
6 Столово хранене в училище 0,0
7 Закупуване на облекло, обувки 0,0
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8 Закупуване на учебни пособия 1,1
9 Закупуване на хранителни продукти 0,0
10 Друго (посочете:) 1,1
11 Не получавам 18,5

39. Можете ли да осигурявате редовно на децата си:
Един отговор на всеки ред

Да Не Не мога да преценя
Здравословна и пълноценна храна (мляко, 
месо, яйца, зеленчуци, плодове) 25,8 72,0 2,2

Дрехи и обувки от първа необходимост 40,9 58,1 1,1
Учебни пособия и учебници 25,0 73,9 1,1
Подходящо/ обособено място за учене (бюро) 21,5 77,4 1,1
Джобни пари 37,0 62,0 1,1

40. Колко пъти седмично давате пари за закуска на детето си? 
Един отговор във всяка колона

Първо дете Второ дете Трето дете
Веднъж 15,1 9,7 1,1
Два пъти седмично 16,1 10,8 2,2
Три пъти седмично 4,3 0,0 0,0
Четири пъти седмично 3,2 1,1 0,0
Пет пъти седмично 20,4 4,6 0,0
Не му давам пари за закуска 36,6 18,3 9,7
Не знае / Не отговорил 4,3 55,9 90,3

41. Как оценявате финансовото положение на домакинството си?
Един отговор

1 Имаме пари за всичко, което искаме 3,3
2 Имаме пари само за храна , дрехи и обувки 8,8
3 Имаме пари само за храна 18,7
4 Не ни стигат дори и за храна (често гладуваме) 68,1
5 Не знае / Не отговорил 1,1

БЛАГОДАРИМ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ЗА 
ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ОТГОВОРИТЕ!
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ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТАТА

Емпиричното социологическо изследване с кратко, работно название „Роми, от
падащи от училище” е част от теренната изследователска част на проекта “Към десегре- 
гация на българското училище: образователни политики и социални технологии за 
преодоляване на отпадането на роми”, което се провежда вече втора година по договор 
ОХН-1511/2005 г. на Националния фонд за научни изследвания (НФНИ) към Министер
ство на образованието и науката (МОН). Целта на проучването е да се предложат препо
ръки на Министерството в областта на образователните политики и социални практики, за 
ограничаване на отпадането на роми от училище.

Между 6 и 15 юни 2007 г. се провеждат стандартизирани интервюта с учители 
в училища, в които между 30% и 100% са роми. Интервютата се провеждат в две области 
- Монтана и Пазарджик. Интервюта се провеждат и с родители на роми, в рискова ситуа
ция за отпадане от училище. Родителите на ромите-ученици, застрашени от отпадане се 
определят от учителите, които се интервюират.

В област Монтана интервютата са в: община Вълчедръм, селища:_1. Вълчедръм 
- 49.5% роми в училището; 2. Долни Цибър - 100; 3. Златия - 37.6; 4. Мокреш - 77.2; 5. 
Септемврийци - 80.9. община Брусарци, селища: 6. Брусарци - 34.9; 7. Крива бара - 92.2; 
8. Смирненски - 35. В област Пазарджик: община Пазарджик, селища: 1. Сарая - 100% 
роми в училището; 2. Пищигово - 91; 3. Хаджиево - 35; 4. Ляхово - 46; 5. Априлци - 95. 
община Септември, селища: 6. Септември - 100; 7. Злокучане - 100; 8. Ветрен - 88. (Дан
ните за % роми в училищата е от 2005 г„ възможни са и промени.)

1. Учителите. Ще се изследват общо по 40 учители в община (по 10 от началния 
курс и по 30 - от основния курс), което означава по 5 учителя в училището, като за пред
почитане е един от тях да е директорът. Ползва се „Въпросник за учители”.

1.1. Анкетьорът уговаря среща е директора на избраното училище (с посочения 
или приблизителен % роми-ученици), представя служебното писмо, като подчертава, че 
изследването е по проект на МОН и че ще се анкетират 5-ма учители и 5-ма родители на 
роми. застрашени от отпадане. Предлага се самият директор да е един от анкетираните 
(интервюто продължава 30-40 мин.).

1.2. Всеки от анкетираните учители предлага по 5 родители на такива рискови уче- 
ници-роми. Накрая се прави общ списък на предложените, с адресите им в селището и 
остават първите 5 онези, които се повтарят от различните учители, вкл. директора, като е 
добре да са различни случаи и причини на застрашеност от напускане на училище. Ако 
учителите поставят допълнителни въпроси или изложат мнение, предложение - анкетьо
рът го записва на гърба на анкетната карта-въпросник.

2. Родители. Изследват се с „Въпросник за родители” 40 роми на област, по 5- 
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тима в селище, които са родители на рискови за отпадане деца. Следва се списъкът от 
учителите. Разговаря се естествено, като в началото се обяснява, че целта на проучването 
е да се помогне децата им да могат да се изучат, да е полезно училището за тях и като по
раснат. (Повечето въпроси са формулирани в множествено число - за „децата” им, като се 
отговаря и когато става дума само за едно дете-ученик.) Ако заявяват нещо във връзка с 
обсъжданите въпроси в анкетата, анкетьорът го записва на гърба на въпросника.

Контролът на работата на анкетьорите се осъществява от авторския екип, кой
то ще мине по част от маршрута на анкетьора, след приключване на анкетьорската работа. 
Членове на авторския екип ще проведат интервюта и с експертите по образование към 
4-те общини в областта.

За въпроси и неясноти и други проблеми, търсете членовете на авторския колектив.

Благодарим Ви предварително за сътрудничеството!
22.05.2007

ГРАФИК
ЗА ТЕРЕННОТО ЕСИ-РОУ - 6-15 юни 2007 
(проект ОХН-1511/2005 г. на НФНИ-МОН)

Общо 
100+100=200 респонденти

В общините са дадени 
% роми в училището 

(по данни от ЕСИ-Денков-2005 г.)

Монтана (6-8 юни)
Вълчедръм
1. Вълчедръм - 49.5
2. Долни Цибър - 100
3. Златия - 37.6
4. Мокрещ - 77.2
5. Септемврийци - 80.9

Брусарци
6. Брусарци - 34.9
7. Крива бара - 92.2
8. Смирненски - 35

Пазарджик (13-15 юни)
Пазарджик
1. Сарая - 100
2. Пищигово - 91
3. Хаджиево - 35
4. Ляхово - 46
5. Априлци - 95

Септември
6. Септември - 100
7. Злокучане - 100
8. Ветрен - 88

1. Учители - 40+40=80
По принцип по 5 за всяко селище, вкл. 
директорите на училищата

Общо 40
От които: 10 - начално и 

30 — основно у-ще

Общо 40
От които: 10 - начално и 

30 — основно у-ще

2. Родители - 40+40=80 на рискови, 
застрашени от отпадане ученици (оп
ределени от учителите в ромското учи
лище в селището)

Общо 40 
по 5 за всяко селище

Общо 40 
по 5 за всяко селище

3. Служители в общините - местни 
експерти по образованието

Общо 4 
по един-двама от община

Общо 4 
по един-двама от община
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По две фокус-групи от авторския екип в 2-те области

4. Местни ромски лидери или лидери 
на НПО

Общо 8 
по един във всяко селище

Общо 8 
по един във всяко селище

5. Местна интелигенция (духовници 
или политици) - по възможност мес
тни духовни водачи, ако не - водачи 
на най-популярните партии на ромите 
по места

Общо 8 

по един във всяко селище

Общо 8 

по един във всяко селище

10.2. Нормативни документи по проблема за отпадащите роми143

143 Бел. ред.'. Пълен списък на тези и други нормативни документи - вж. в: Ромите в България. Информационен 
справочник. 2008. Институт „Отворено общество”-София. Тук са цитирани само част от тях, свързани с образо
вателната интеграция на ромите.

• Доклад на Отдела за социално развитие на ООН

• Закон за висшето образование

• Закон за защита срещу дискриминацията

• Закон за Народната просвета

• Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

• Заповед на МОН за създаване на Консултативен съвет по образованието на деца и 
ученици от етническите малцинства. Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2005 г.

• Конвенция за правата на детето. (Приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989 г. Ра
тифицирана с Решение на Великото народно събрание от 11 април 1991 г. - ДВ, бр. 
32 от 1991 г. В сила от 3 юли 1991 г. Обнародван, ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г.)

• Конституция на Република България (1991)

• Международна конвенция на ООН за премахване на всички форми на расова дис
криминация

• Национален план за действие по изпълнение на Стратегията за образователна ин
теграция на децата и учениците от етническите малцинства (2004/2005 - 2008/2009 
учебна година).

• Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищно
то възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.)

• Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 
2005-2010 година

• Националния план за действие на инициативата „Десетилетие на ромското включ
ване 2005-2015 г.”

• План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците
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от етническите малцинства за 2007 г.

План за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегрира
не на ромите в българското общество 2003-2004 г.

Постановление № 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образовател
на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, издаден от Министер
ство на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 68 от 30 юли 1999 г., изм., бр. 19 от 
2000 г.

Правилник за устройството и организацията на работата на Националния съвет 
по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. При
ет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г.. обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г.

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и уче
ниците от етническите малцинства за периода 2007-2009 г.

Програма на правителството за европейската интеграция, икономическия растеж 
и социалната отговорност

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства. Ратифицирана от 38-о 
Народно събрание със закон, приет на 18.02.1999 г. - ДВ, бр. 18 от 1999 г. Издаде
на от Министерството на външните работи, обн.. ДВ, бр. 78 от 3.09.1999 г, в сила 
за Република България от 1.09.1999 г.

Рамкова програма за интеграция на ромите в българското общество

Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество 
1999 г.

Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на 
присъединяване - 2002 г.

Решение 566: план за действие за подобряване положението на ромите в страните 
участнички в организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Стратегия за интеграция на малцинствата в община Пловдив за периода 2004- 
2007 г.

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите мал
цинства (одобрена от министъра на образованието и науката-П.06.2004 г.)

Съвместен меморандум по социално включване на Република България-2005 г.

Харта за правата на човека
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Цялостен мониторингов доклад относно степента на готовност за членството в 
Европейския съюз на България-2005 г.

Списък на основните стратегически, програмни, 
нормативни и политически документи по темата

Програма за равноправно участие на ромите в обществения живот на България 
- основополагащ документ, който очертава стратегическите мерки, които трябва 
да бъдат взети от българското правителство за интеграция на представителите на 
ромското малцинство, на чиято основа е изготвена Рамковата програма за равноп
равно интегриране на ромите в българското общество

Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общес
тво

Партньорство за присъединяване. Решение на Европейския съюз 1999/857/ ЕС, 
OJL 28/12/1999

Закон за защита срещу дискриминацията

Декларация на Десетилетието, подписана от правителствените ръководители на 
осем държави от Югоизточна Европа на 2 февруари 2005 г. в София

Декларация на Тридесет и деветото Народно събрание на Република България за 
ангажираността на държавните институции за постигане на целите на Десетиле
тието на ромското включване 2005-2015 година

Национален план за действие по Десетилетие на ромското включване 2005-2015 
г„ приет от Министерския съвет - извлечение от Протокол № 15 от заседанието на 
МС на 14.04.2005 г. Решения по т. 1

Доклад на Република България за изпълнение на Рамковата конвенция за защита 
на националните малцинства (приет с Постановление на МС, февруари 2003 г.)

Съвместен меморандум по социално включване

Национална стратегия за демографското развитие на Република България (2006- 
2020 г.)

Оперативни програми за периода 2007-2013 година: „Развитие на човешките ре
сурси“, „Регионално развитие“, „Административен капацитет"

Управленски програми на българските правителства: „Хората са богатството на 
България“, 2001 г.; „Програма на правителството на европейската интеграция, ико
номическия растеж и социалната отговорност“, 2005 г. (Раздел „Интеграция на 
малцинствата и усъвършенстване на етническия модел в гражданското общество“ 
и раздел „Приемане на национална програма за ограничаване на негативните пос
ледствия от демографската криза“

Областни програми и планове за интеграция и отчетите за тяхното изпълнение

Общински програми и планове за интеграция и отчетите за тяхното изпълнение
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Специфични документи в областта на образователната интеграция

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите мал
цинства

Национален план за действие по изпълнение на Стратегията за образователна ин
теграция на децата и учениците от етническите малцинства (2004/2005 - 2008/2009 
учебна година)

Наредба № 6 (на Министъра на образованието и науката) за обучение на деца със 
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Промени в Закон за народната просвета от септември 2002 г. и предстоящи проме
ни през 2008 г.

Постановление № 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образовател
на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и Правилник за 
прилагането му

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна учи
лищна възраст

Национална стратегия за закрила на детето 2008-2018 г.

Национална стратегия за защита правата на децата на улицата за периода 2003- 
2005 г.

План за действие за защита правата на децата на улицата 2003-2005 г.

Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за праватпра- 
вата на детето 2006-2009 г.

Основни международни документи, свързани с интеграцията
на малцинствата

Всеобща декларация за правата на човека

Международен пакт за граждански и политически права и факултативен протокол 
към Международния пакт за граждански и политически права

Международен пакт за икономически, социални и културни права

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства и обяснителен доклад 
към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Съвет на Европа

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Съвет на Европа

Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискрими
нация

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието

Конвенция за правата на детето
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• Конвенцията за ликвидиране на всички форми на дискриминация срещу жените

• Резолюция на ЕП от 28 април 2005 г. относно положението на ромите в ЕС

• Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. за Европейска страте
гия за ромите.

10.3. Литература за “отпадащите роми” 144

144 Голямата част от публикациите не са посветени само и изключително върху проблема за отпадането на роми 
или представители на малцинства от училище, но в тях се съдържат и ценни разработки в тази връзка.

9 теми от правата па човека или Младежки принос срещу дискриминацията на ромите.
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ABSTRACT
OF THE BOOK “ROMA DROPOUTS”

The book “Roma Dropouts" is the finale of a recently reported project “Towards 
Desegregation of the Bulgarian School: Educational Policies and Social Technologies 
for Overcoming the Dropping Out of Roma'’, based on a contract with the Scientific 
Research Fund at the Ministry of Education (2005-2008); it is a possible answer to the 
circle of serious problems related to the mass-scale dropping out of Roma children from 
school and from the educational system. Tire authors are researchers from the Institute 
of Sociology and university teachers. From 1990 to 2007. between 10 000 and 33 000 
children have been dropping out of school each year , mostly Roma children; this has 
produced a formidable and dramatically increasing contingent of young uneducated 
people, unprepared for the conditions of the present-day labour market, potentially 
unemployed, poor, marginalized persons. The measures undertaken so far by the state, 
NGOs, local government, etc., have been too-fragmentary, unsystematic, and have 
not led to substantial positive results. In the surveys and analyses in the framework 
of this project, the phenomenon of “Roma dropouts" is analyzed by means of a varied 
set of qualitative and quantitative methods and from various perspectives, from the 
viewpoints of different basic stakeholders. A complex set of methods has been used 
for studying the condition and perspectives for solving the problems in this sphere. 
A methodological grounding is proposed for the general approach to analyzing and 
developing concrete policies for the different ethnic groups in present-day society, 
including policies for the permanent limiting of the dropout trend among the Roma. Tire 
authors have defined basic concepts and indicators, discussed the development of the 
problem across its different stages. The educational-pedagogic causes of dropping out 
have been specified, as well as the ethno-cultural and social-economic preconditions 
for the phenomenon, the role of poverty among the Bulgarian Roma, as well as tire 
unused reserves of different institutions (the state, NGOs, political parties, local 
and municipal agents). A generalized summary is given of the conclusions of other 
researchers and projects on these issues, and presented are the viewpoints of experts on 
the most intensively discussed issues related to the Bulgarian Roma; rational practices 
are presented for dealing with the dropout problem among ethnic minorities in the US, 
Central and Eastern Europe. Valuable expert experience of colleagues who have been 
working for many years in this field, has been overviewed. On the basis of data from 
different surveys conducted in the framework of the project (including field research 
in two regions - Montana and Pazardjik - with a considerable presence of Roma 
dropouts), the authors have formulated concrete conclusions and recommendations for 
overcoming this grave problem. The entire text is full of fresh new information on the 

315



ОТПАДАЩИТЕ РОМИ

issues discussed, as well as concrete opinions voiced by various respondents during tire 
field research. The positions of various municipalities on the dropout issue, collected 
by university students, have been cited. Presented at the end is tire full set of research 
tools of the project, together with a number of useful supplements and an abundant list 
of literature in the field.
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Илюс-тра-цИИ 
сним-ки от те-ре-нното проуч-ва-не-

Отличничката Василка 
има грижи и към малкия 
Джузепе (с. Хаджиево)

“Каква ти ученичка, дъщерята е вече за женене!...”
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В махалата при “Италианеца” (с. Долни Цибър)

Интервю сред чесъна (с. Сарая)
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“Ходенето на училище си струва” 
(с. Долни Цибър)

Думата на ромските лидери 
(Пазарджик)

Част от многолюдното семейство на отличничката Мария (с. Сарая)
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Анкета посред дъжда (с. Сарая)

Опитът на педагозите е безценен (с. Долни Цибър)

/
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Балансът между училище 
и грижите за дома е труден 
(с. Хаджиево) “Училището ни е добро, но бедно” 

(с. Долни Цибър)

Да си помощник-учител е и призвание
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“Работата ни на помощник-учители 
е много полезна за ромчетата”

“И аз ще стана ученичка!”

С общинските съветници в Пазарджик
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Социология на мизерията (с. Долни Цибър)

“Интересно ми е в училището, но имам много работа и вкъщи” 
(с. Долни Цибър)
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