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1. РЕЗЮМЕ 
Този анализ е официален доклад за резултатите от проекта 

Еразъм + "Предоставяне на обучителни умения на родители- 

бежанци за справяне с образователни проблеми на техните деца" 

(Nr: 2017-1-TR01-KA204-045870). Анализът се основава на 

въпросник, целящ да подпомогне разработването и създаването на 

модул за обучение на бежанци. Това изследване е част от проекта 

(Задача IO1) включва редица възгледи за бежанските родители, 

чиито деца се обучават заедно с български деца от същия клас. 

Въпросникът е свързан с проблемите, социалната интеграция, 

комуникацията и адаптирането на децата на бежанците към 

образователната система в Република България. 

В това проучване значителен брой родители бежанци успяха да 

изразят своето мнение и да отговорят на въпросите. Това спомогна 

за разработването на ясна представа за изследования проблем и 

показа необходимостта от създаване на специализиран модул за 

обучение на родители-бежанци, подпомагащи адаптирането на 

техните деца към образователната система в България. 

2. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

Целта на продукцията IO1 е колективна концепция за анализ на 

потребностите на бежанските родители с цел повишаване на техните 

умения и компетенции, изправени пред образователните проблеми 

на техните деца. 

Този въпросник има за цел да събере данни за определянето на 

гледните точки на бежанските родители по въпроси като: езикова 

бариера; различия в учебните планове; комуникационни трудности; 

етнически и религиозни особености; социално изключване и други, 

относно образованието на техните деца в България. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ 

За да проведем проучването, се обърнахме към майките на 

децата. Като цяло, майките са най-близко до проблемите на техните 

деца в училище. 
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За целта се свързахме с неправителствената организация "Съвет 

на жените бежанки в България (СЖБ)" и Държавната агенция за 

бежанците към Министерски съвет и с тяхно съдействие проведохме 

проучването сред целевата група на територията на България , 

Доброволците от СЖБ също участваха в проучването, защото 

някои от родителите не бяха грамотни и трябваше да им се помогне 

да попълнят анкетите 

Повечето от интервютата се провеждаха лице в лице и само една 

анкета по телефона. Бяха събрани общо 200 завършени проучвания. 

Проучването е проведено в рамките на 7 седмици - от началото на 

април 2018 г. до средата на май 2018 г. 

Обработката и анализът на анкетите бяха извършени с помощта 

на специализирана програма на Google Диск. 

 
2. УЧАСТНИЦИ 

 
Участниците в проучването са родители на деца-бежанци, 

пребиваващи в Република България. Анкетираните са от района на 

София. Пристигат в България по различно време и от различни 

страни. Някои от тях са имали дълго време и са имали възможност 

да учат български, други са били в България и сега са в период на 

адаптация. Техните деца учат в български училища, заедно с 

българските ученици в класа. 

5. РЕЗУЛТАТИ И КОМЕНТАРИ 

Обсъжданият в този раздел материал е организиран в следния ред: 

- Показан е зададения въпрос; 

- Показан е графичния анализ на отговорите на въпроса; 

- Резултатът се дискутира. 
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Териториалният обхват на изследването е целият регион на 

България. 

Резултатите от анкетата показват, че 90% от интервюираните 

бежански родители посещават училище и се интересуват от 

образователните проблеми на техните деца. 50% от анкетираните 

родители посещават училището всеки месец, а 40% от анкетираните 

казват, че посещенията им са всяка седмица. 10% от  

интервюираните родители посочват, че не посещават училището на 

своите деца. Причината за това е езиковата бариера и липсата на 

познания за българския език от дадения родител. Предполагаме, че 

този проблем ще бъде преодолян с времето и този процент ще 

намалее. Самите родители изразяват желание и нужда от такива 

контакти! 
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Проучването показва, че активните контакти с учителите 

подкрепят 70% от родителите, само 10% смятат, че това не е 

необходимо. 

Около 20% от родителите все още не са се свързали с учителите, 

защото наскоро са пристигнали в България. Отговорът на този 

въпрос показва, че родителите са наясно с образователните нужди и 

проблеми на децата си. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Около 70% от анкетираните родители помагат на децата си в 

домашните упражнения, като от този процент окло 30% са родители, 

които активно им помагат. Също окоо 30% заявяват, че не участват в 

подготовката на домашните задания на децата 

си. 
 

 
Според резултатите от проучването съществуват две причини: 
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- липса на познания по българския език; 

- липса на познания по изучавания предмет. 
 

 

 
 

 
 

Резултатът от проучването подчертава, че 80% от родителите 

посещават семейни или родителски срещи. Това е много висок 

процент. Той показва желанието на родителите да се интегрират и 

адаптират към образователната система на страната, която ги е 

приела. 
 
 

 

Други 20% от интервюираните родители не посещават 

родителски срещи главно поради липса на знания по български език. 
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Бежанските групи в България са от различни страни от Близкия 

изток, Азия и Африка. Това е причината за отговора - 70% - Да и 

30% - Не. 

 

 
Отговорът на този въпрос е аналогичен на въпрос № 2 и тук той 

може да се обясни по подобен начин. 

Активни контакти с училищното ръководство имат около 70% 

от родителите, като само 10% от анкетираните смятат, че това не е 

необходимо. Около 20% от родителите все още не са се свързали с 

учителите и училищното ръководство, защото наскоро са 

пристигнали в България. 

Отговорът на този въпрос показва, че родителите са наясно с 

образователните потребности и проблеми на децата си. 



 

ТТооззии  ппррооеекктт  ее  сс  ффииннааннссооввааттаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ККооммииссиияя..        ТТааззии  ппууббллииккаацциияя  ооттррааззяявваа  ссааммоо  ллииччннииттее  ввиижжддаанниияя  ннаа  ннееййнниияя  ааввттоорр..        

EEввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя    ии  ТТууррссккааттаа  ННааццииооннааллннаа    AAггееннцциияя  ннее  ннооссяятт  ооттггооввооррнноосстт  ззаа  ссъъддъърржжаащщааттаа  ссее  вв  ннееяя  ииннффооррммаацциияя.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

На този въпрос 100% от родителите дават отговор ДА. Очевидно 

обстоятелствата правят семействата, попаднали в чужбина, по- 

сплотени и задружни, за да могат да преодоляват трудностите, 

включително и образователните. 
 

 

На въпроса със свободен отговор родителите най-често дават 

следните отговори: 

Проблемът може да бъде преодолян чрез: 

с разбиране на проблемите които възникват; с откритост към 

проблемите и без расова дискриминация; със спокойствие и диалог; 

с дискусии по определени ключови въпроси. 
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На този въпрос отговорите делят приблизително на половина „ДА“ и 

„Не“ (55,6% Да и 44,4% Не). 

Това може да се обясни главно с факта, че бежанците са от скоро в 

страната (България) и не са запознати със структурата и 

спецификата на образователната система, към това може да се 

добави и съществуващата езикова бариера и липса на подходящи 

информационни материали за тези групи хора. 

 

 
90% от анкетираните отговарят с "Не", което показва, че политиката 

и работата на българското правителство и бежанските институции са 

в правилната посока. Отговорът на този въпрос показва и високата 

степен на толерантност, типична за българското общество към 



страданията и потребностите на хората, 
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40% от отговорилите посочват отговара "Да". Анализът на 

отговорите показва, че има още какво да се направи и какво да се 

желае в тази насока. Надяваме се модулите, които ще развием, да 

помогнат за решаването на тези проблеми. 
 

 

Този въпрос е свързан с предишния и показва още веднъж 

необходимостта от създаване на модул за обучение на родители – 

бежанци, насочен към подготовката и адаптирането на техните деца 

в образователната система на приемащата страна. Това показва и 



актуалността и правилния подбор на целта и задачите, 
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заложени за решаване в проекта. 

90% от анкетираните имат желание да присъстват на 

специализирани обучителни семинари. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 With respect (2)                                                                                                                         

With understanding 

 Partnership and cooperation                                                                                                     

With respect and understatanding 

 With the unterstanding  

with explanation 

 I will be very hepful especially with the Bulgarians because they are welcome in their country  

 
 

Поставени в ролята на бежанци, българите родителите подчертават, 

че трябва да се търсят и развиват нови методи за преодоляване на 

границите и стереотипите по отношение на бежанците, имащи други 

култури, религии и езици. Българите родителите са обединени около 

идеята, че местните хора трябва да познават живота, културата и 

традициите на бежанците и да търсят възможности за разбиране и 

директна комуникация, които са основа за разбиране и приемане на 

различията им. 
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тях. 
 

 

 

 

 No  

Ye, there is sometimes misunderstanding or misunderstanding of the subject 

 Racism  

 

Понякога бежанските родители се сблъскват с неразбиране и 

възникват недоразумения с местните жители на страната. Причината 

за това е недостатъчната информационна кампания сред 

населението. Но това са единични случаи. Семействата на 

анкетираните бежанците са предимно от Софийската област. В 

София училищата са с добра настройка и отношение към децата на 

бежанците. В българските училища са предприети редица мерки на 

държавно и местно ниво за насърчаване на солидарността сред 

българските ученици и децата бежанци. 

 
 Good treatment                                                                                                                          

With understanding 

 With discussin                                                                                                                            

The solution is threw the teacher 

 With discussion  



With discussion the teacher 
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 Unfortunately I do not know how I will act  

Iwill ask his teacher of my child for help how to sove the problem 

 With discussion with the teacher  

 
 

В случай на проблем в училище, бежанските родители изясняват 

причината за проблема по време на разговор с детето и 

дискутирайки гледат да му помогнат за преодоляването на проблема. 

При нужда се обръщат към учителя, респективно към училищното 

ръководство за помощ и подкрепа. 

 

 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Както показва анализът за адаптацията на бежанците в много 

европейски страни, включително и в Република България, 

проблемите, свързани с адаптирането на децата бежанци към 

образователната система в съответната страна, са почти еднакви за 

анкетираните страни. 

Детето бежанец и родителят му се сблъскат с различни проблеми по 

време на адаптацията, породени от: 

- Езикова бариера; 

- Различия в учебните планове; 

- Затруднения в комуникацията; 

- Етнически и религиозни особености; 

- Социално изключване и други. 

Като цяло проучването в този проект има за цел да създаде 

подходящ модул за обучение на бежански групи в България и 

страните партньори по проекта. Модулът трябва да подпомогне 

социална адаптация, интеграцията и усъвършенстване на 

педагогическите умения на родителите бежанци, за да бъдат те 

полезни на своите деца. 

Необходима е по-активна кампания за информиране и комуникация 

сред местното население, за да се преодолеят отрицателните нагласи 

към бежанците и да се насърчи солидарността на българските 

ученици. В това отношение много могат да направят и самите 

бежанци. Те могат да представят на местните граждани причините, 

поради които са бежанци - чрез разказване на лични истории на 

оцеляването, чрез снимки на унищожени сирийски градове, на 

децата, бягащи от ужасите на войната. 



Резултатите от анкетата показват, че родителите 
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бежанци се нуждаят от обучение, за да могат да решават 

училищните проблемите на своите деца. Резултатите от 

изследването определят и съдържанието на обучителния модул, 

който трябва да помогне на родителите да придобият увереност в 

себе си, да бъдат компетентни и да могат да реагират адекватно на 

възможни ситуации в училище. Тяхната увереност ще даде на децата 

спокойствие и те ще могат да растат здрави и уверени в себе си. 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
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1. РЕЗЮМЕ 

 
Двадесет български родители се участваха в проведената анкета, 

като изразиха своето мнението по въпросника. 

Целта на настоящия доклад е да обобщи резултатите от 

проучването и да предостави насоки за разработване на модул за 

обучение на родители-бежанци, включително социална интеграция, 

предоставяне на умения за учене и адаптиране. Въпросникът е част 

от Проект по програма Еразъм +, KA204 "Предоставяне на 

обучителни умения на родители бежанци за справяне с 

образователните проблеми на техните деца" (2017-1-TR01-KA204- 

045870). 

2. ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Този въпросник имаше за цел да събере данни за възгледите на 

българските граждани в контактите им с бежанци в областта на 

образованието и да разработи предложения за решения за 

формиране на подходи. Изследването ще даде и информация за 

нивото на комуникация между българските граждани и бежанци. 

Целта на изпълнението на задача IO1 е изграждането на 

колективна концепция (българските родители и емигранти), която да 

анализира потребностите на бежанските родители, за подобряване 

на техните умения и компетенции, когато те са изправени пред 

образователни проблеми на своите деца в училище и в семейството. 

 

3. МЕТОДИКА 
 

За да проведем проучването, се обърнахме към български 

родители на деца, които учат в смесени класове с бежанци. 

За целта се свързахме с неправителствената организация "Съвет 

на жените бежанки в България" и Държавната агенция за бежанците 

към Министерския съвет и с тяхното сътрудничество проведохме 

проучването сред целевата група на територията на България, 

Доброволците от CRW също участваха в проучването. 

Бяха събрани общо 20 завършени проучвания. Проучването е 

проведено в рамките на 7 седмици - от началото на април 2018 г. до 

средата на май 2018 г. 



 

ТТооззии  ппррооеекктт  ее  сс  ффииннааннссооввааттаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ККооммииссиияя..        ТТааззии  ппууббллииккаацциияя  ооттррааззяявваа  ссааммоо  ллииччннииттее  ввиижжддаанниияя  ннаа  ннееййнниияя  ааввттоорр..        

EEввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя    ии  ТТууррссккааттаа  ННааццииооннааллннаа    AAггееннцциияя  ннее  ннооссяятт  ооттггооввооррнноосстт  ззаа  ссъъддъърржжаащщааттаа  ссее  вв  ннееяя  ииннффооррммаацциияя.  

  

Обработката  и  анализът на анкетите бяха извършени 

с помощта на специализирана програма на Google Диск. 

 
 

 

4. УЧАСТНИЦИ 

 
Участниците в проучването са български родители на деца, учещи 

в училища и класове заедно с деца на бежанци, пребиваващи в 

Република България. Респондентите са от Софийска област. 

Бежанските деца учат в български училища и са заедно с 

български ученици в клас, спазвайки законите и стандартите на 

българската образователна система. 

 
1. РЕЗУЛТАТИ И КОМЕНТАРИ 

Обсъжданият в този раздел материал е организиран в следния ред: 

- Показан е зададеният въпрос; 

- Показан е графичният анализ на отговорите на въпроса; 

- Резултатът се дискутира. 
 

 

 
 

- 

Повечето от българските родители отговарят положително на този 

въпрос (90,9%), а 9,1% от отговорите са отрицателни. 

За отрицателните отговори българските родители посочват следните 

причини: 

- не се доверяват на бежанците; 
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- не искат децата им да учат заедно с бежанци; 

- не харесват бежанците изобщо; 

- не харесват бежанците поради различни култури и етноси; 

 

 

 

 

 
 

- основната причина, поради която те не могат да комуникират, е 

езиковата бариера. 

 
Извод: Процентът, който отговаря на НЕ, е по-малък от 10%. 

 

 
 

 

 

81,8% от българските родители заявяват, че децата им 

комуникират с децата на бежанците, които учат в своя клас. Само 

18,2% от анкетираните родители посочват, че децата им нямат 

връзка с деца-бежанци. 

Анализът на отговорите родителите показва следната картина: 

- "Образование на детето ми няма нужда от такъв контакт" 

- "не желаят такива контакти" 

- "Децата на мигрантите не знаят български" 

Извод: Според анализа на резултата от този въпрос става ясно, че 

много голям процент от децата комуникират помежду си (82%), 

основната причина, поради която те не комуникират с бежанските 

деца е, че последните не знаят на български език. 
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77.8% от българските родители комуникират с родителите на 

бежанските деца и 22.2% от тях нямат връзка с родителите на 

бежанските деца. 

Анализът показва, че тези родители, които мислят отрицателно 

изтъкват следните причини: 

- "Не виждам необходимостта от такъв контакт" 

- отговор - "не желая" 

- голям брой от анкетираните казват "не знаят български"; пречи 

езиковата бариера 

Извод: Според резултата от този въпрос повечето родители 

комуникират с родители на деца-бежанци. Причините за лошата 

комуникация са главно две: „не виждам необходимостта от такъв 

контакт“; и „не знаят български“. 
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Как смятате, че децата Ви трябва да бъдат обучавани в държава, 

в която Вие сте бежанец? Отговорите на този въпрос са групират 

около следните твърдения: 

- "Ще бъде трудно" 

- "Трябва да се науча и да опозная тяхната култура" 

- "Няма да напуснам страната си", "Ще остана в моята страна" 

- "детето ми и аз трябва да научим бързо езика и културата на тази 

страна" 

Извод: Според отговорите на този въпрос родителите ще имат 

затруднения, ако са в такава ситуация. Но трябва да образоват  

децата си в чужбина, където те са бежанци. 
 

81,8% от българските родители смятат, че няма да изпитат 

неудобство да бъдат родители в чужда страна, а само 18,2% от 

родители смятат, че ще имат трудности да бъдат родители в 

чужбина. 
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Като причини се посочват: 

- "Трудна комуникация в чужбина, езикова бариера" 

- "Разликата в култура и религият" 

- "Всички те гледат като на чужденец" 

- "Предразсъдъците и расизма" 

Извод: Процентът (82%) от анкетираните български родители, 

вярват, че имат опит и знания за преодоляване на трудностите в 

чуждата страна. Това е висок процент. 
 

 

 

 

 

 

72,7% от децата на български родители са имали проблем по 

време на обучението с деца на бежанците, но 27,3% от родители не 

са имали проблем с бежанските деца или техните родителите по 

време на обучението в училище. 

Обобщените отговори на въпросите, повдигнати в изследването, се 

групират около следните направления: 

- "Различни култура, етническа принадлежност и религия" 

- "Езикова бариера и трудности в комуникацията" 

- "Необходима е по-активна подкрепа от страна на учителите и 

ръководството на училищата" 
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Извод: За да се преодоляват трудностите в чуждата страна, са 

необходими комплексни усилия за решаване на проблемите - както 

от страна на българските родители и училищните ръководства, така 

и от родителите мигранти. 

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изследването на проекта има за цел да създаде подходящ модул 

за усъвършенстване на обучителни умения на бежанските родители, 

включващ знания по социална адаптация, интеграция, комуникация, 

съпричастност, социално включване, екологично сътрудничество. 

Необходима е по-активна комуникационна и застъпническа 

кампания, за да се преодолеят отрицателните нагласи към бежанците 

и да се насърчи солидарността с българските родители. Важна роля в 

това отношение могат да направят самите родители, като създават 

съвместни родителски комисии (българи-бежанци) по въпросите на 

образованието. 

Резултатите от анкетите показват, че родителите бежанци се 

нуждаят от обучение, за да им се помогне да решават училищните 

проблеми на децата си. Резултатите от проучването сочат, че е 

необходимо да се създааде специализиран модул за проекта, който 

да помогне на родителите бежанци да придобият доверие в себе си, 

да бъдат компетентни и способни да реагират адекватно на 

възможните ситуации в училище. Тяхното доверие ще даде на 

децата спокойствие и те ще могат да растат здрави и уверени в 

чуждата страна. 

 

 

 
The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 

на въпроси 1.2.3.4.5 от анкетата, определящи хармонизация и комуникация 

между бежанските родители и училището (учебна програма, управленско 

ниво и учители): 
 

Родители-бежанци в Турция: "Вашето дете e ученик в училище, което 

Вие като родител посещавате“- 44% от родителите отговарят, че правят това 

ежемесечно, 37% един път в седмицата, 14% един път в срока, 4% не дават 

никакъв отговор. Причината, която изтъкват е, че не знаят езика -41% отговарят, 

а 15% нямат нужда от това, 44% не дават никакъв отговор. 

Родители - бежанци в Испания: 35% от родителите посещават 

училището на децата си ежемесечно, 48% един път на седмица, 14% един път на 

срок, 3% не посещавaт въобще. На въпроса каква е причината за да не 

посещавате училището, къдете учат вашите деца, отговорът е – не зная езика 

80%, а 20% от тях не виждат потребност от това. 

Родители- бежанци в Гърция: 23,5% от родителите-бежанци отговориха 

че посещават училището на децата си 1 път месечно, 11% - един път на седмица, 

34,5% - един път в срока. Като причини за да не посещават училището се 

изтъква от 84.3% - не познаването на езика, а 15.7% - не виждат необходимост да 

правят това. 

Родители-бежанци в България: 50% от бежанските родители отговарят, 

че посещават училището веднъж месечно, 40% - един път седмично, а 10% не 

посочват отговор на въпроса "Вашето дете e ученик в училище, което Вие като 

родител посещавате?" Ако родителите не посещават училището на децата си, 

причината е незнанието на български език. 

 

Родители-бежанци в Турция: "Поддържате ли контакти с учителите на 

децата си?" 67% от родителите отговарят с „Да“, 24% с „Не“, 4% не виждат 

смисъл, а 5% са избрали да напуснат училище. 

Родители - бежанци в Испания: Родители на бежанци в Испания: На 

въпроса "Комуникирате ли с учителите си?" 86% от родителите-бежанци 

отговарят с "Да“, 10% с „Не”, а 4% не се нуждаят от такъв контакт. 

Родители - бежанци в Гърция: 57,9% от анкетираните дават отговор 

"Да", 31,8% от тях посочват "НЕ“, а 10,3%" не виждат потребност от такъв 

контакт. 

Родители-бежанци в България: 70% от родителите-бежанци отговaрят 

на въпроса "Поддържате ли контакти с учителите на децата си?" с „Да“, 20% с 

„НЕ“, а 10% не дават никакъв отговор. 

 

Родители-бежанци в Турция: На въпроса "Можете ли да помогнете в 

уроците и домашните на детето си?", 51% от родителите отговарят с ДА“, 25% с 

„НЕ“, 23% посочват „понякога“, докато 1% не посочват отговор на този въпрос. 

Като причина се посочва - 38% от родителите бежанските са незаинтересовани, 

39% от тях - неинформирани, 17% отговорили с "Не мога да разбера материала" 

и 6% - "Нямам нужда". 

Родители - бежанци в Испания: На въпроса "Можете ли да помогнете  

на уроците на детето ви?"  43% от родителите-бежанци отговарят с Да, 15% -  

Не, 42% - Понякога. На въпроса за причините - 41% от бежанските родители 
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отговориха, че не знаят езика, 54% - не разбират темите и 5% не посочват 

отговор. 

Родители - бежанци в Гърция: 30,8% от родителите-бежанци отговарят 

с „ДА“, 35,9% с „НЕ“, а 33,3% не отговарят, че това не ги интересува (не 

посочват нито един от отговорите). На въпроса за причините защо не помагат на 

децата в уроците 90.9% от родители посочват незнанието на езика, 8% не 

разбират материала и 1.1% не посочват никакъв отговор. 

 

Oтговори на въпроси с номера 6.7.8.9.10.11, които засягат проблемите на 

интеграцията и комуникацията между родители-бежанци и родители на 

деца от съответната страна в която се намират мигрантите: 
 

Родители - бежанци в Турция: На въпроса "Присъствате ли на 

родителски срещи в класа където учи вашето дете", 79% от родителите- 

бежанците отговарят с „ДА”, 18.4% с „НЕ“, 0.6% посочват, че не виждат 

потребност от такава среща, а 2% не са отговорили на този въпрос. На въпроса 

"Защо?", 58% отговарят, че не желаят да отговарят на този въпрос, 25% не 

владеят езика, 13% нямат информация и 4% просто не желаят. 

Родители - бежанци в Испания: 82% от родителите-бежанци отговарят с 

"ДА",  18%  с  "НЕ"  на  въпроса.  На  въпроса  "Защо?" 74% от анкетираните 

отговорят, че не желаят и не виждат смисъл, а 26% поради неразбиране на езика. 

Родители - бежанци в Гърция: 57,6% от родителите-бежанци отговарят 

с "ДА", 42,4% с "НЕ" на въпроса "Участвате ли в семейни или родителски срещи 

на училището на детето си?". В отговор на въпроса "Защо не?" - 69,8% 

отговарят, че не знаят езика, 24,4% заявяват, че не са присъствали, защото не са 

знаели, а 5,8% не са пожелали. 

Родители - бежанци в България: 80% от родителите-бежанци отговорят 

с "ДА", 20% отговорят "НЕ" на въпроса "Участвате ли в родителски срещи?" На 

въпроса "защо не?"- 100 % отговарят, че не посещават, защото не говорят езика. 

 

Родители – бежанци в Турция: "Общувате ли с други родители в класа 

на детето си?" 54% от родители отговарят на този въпрос с „ДА“, 40% с „НЕ“, 

6% не дават никакъв отговор. На въпроса „защо?“ 59.2% от анкетираните 

отказват да отговорят и оставят празно поле, докато 15% от тях посочват като 

причината липсата на познания по езика, 6.7% - бежанците не говорят турски и 

холандски езикци и 3.8% от тях нямат време за такива срещи, 1,2% от тях не 

виждат смисъл от такива контакти, 1% от тях могат да комуникират само с 

децата си, 0,9% отговориха, че не искат да бъдат приятели с родителите на други 

деца, 0,7% казаха, че е трудно да достигнат до турски родители, 0,3% заявяват, 

че трябва да има арабски преводачи в училище, а 0,4% посочват като причина 

културните и етнически различия. 

Родители-бежанци в Испания: " 82% от родителите-бежанци отговарят 

с „ДА“, 18% посочват отговор “НЕ“, на въпроса: Можете ли да общувате с други 

родители в класа на детето си? Като причина се посочва от "17%, че говорят 

само арабски език, 17%, защото не ги разбират езика и културата им, 17% 

посочват, че не вярват в тях, а 17% дават обяснение, че родителите на децата 

бежанци са много възрастни. 

Родители-бежанци в Гърция: 66,3% родители отговарят с „ДА“, 33,7% 

от бежанските родители отговарят с „НЕ“. На въпроса „защо?“ 6,8% от тях не 

могат да посочат никакъв отговор, 18,9% отговарят, че не ги познават, 17,2% не 
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знаят гръцки, 10,3% не говорят гръцки, 12% нямат необходимия интелект и 1,7% 

нямат нужда от такъв контакт. 
 

Родители-бежанци в България: 70% от родителите дават отговор - "ДА“, 

30% отговор - "НЕ“, на въпроса: :Можете ли да общувате с други родители в 

класа на детето си? ". На въпроса „Защо“ се посочва отговор, че бежанските 

групи са от различни страни в Близкия изток, Азия и Африка и комуникацията с 

тях е затруднена. 
 

Родители-бежанци в Турция: "Можете ли да се свържете с училищната 

администрация, където учи Вашето дете за да подпомогнете образователния 

процес?" 66% от родители отговарят с „ДА“, 20% с „НЕ“, 10% не виждат 

потребност да отговорят на въпроса, 4% от анкетираните предпочитат да оставят 

празно поле. На въпроса "Защо", 77.3% от анкетираните оставят празно поле, 

докато 15.2% посочват, че не говорят езика, а 4.1% посочват един от следните 

отговори: 1% не виждат потребност, 0,9%, посочват, че няма нужда, 0,9% имат 

проблем с комуникацията, 0,3% задават въпроса защо няма преводачи в 

училището, а 0,4% посочват, че нямат време. 

Родители-бежанци в Испания: 95% от родителите отговарят с "Да“, 4% 

с „НЕ“, 1% посочват, че нямат потребноста. На въпроса „Защо?“ Отговорите са: 

13% не ми пука, 62% не говорят нашия език, 12% посочват, че са заети, а 13% 

заявяват, че не са им съобщили, защото децата им са все още малки. 

Родители-бежанци в Гърция: 84,8% от родителите посочват отговор 

„ДА“, 4,2 % с „НЕ“, а 11% не желаят да отговорят на въпроса.  На въпроса  

"Защо не искаш?" 50.1% посочват, че не знаят езика, 16.7% не вярват на хората, 

16.7% не говорят чужд език и 16.7% не говорят гръцки. 

Родители-бежанци в България: 70% от родителите отговарят с „ДА“ , 

10% с „НЕ“, а 20% не виждат смисъл. 

 

Oтговори на въпроси с номера 12. 13. 13. 14 които  засягат 

проблемите с хармонията и комуникацията между родителите и техните 

деца. 
 

Родители-бежанци в Турция: "Вашето дете в къщи общува ли с Вас и 

братята и сестрите си?" 94% от родители предпочетоха да оставят без отговор 

този въпрос, 3% от тях посочват"ДА", 3% - „НЕ“. На въпроса „Защо?“ 6% от 

родители не желаят да отговорят на този въпрос, 7% посочват, че са в състояние 

да комуникират, 6% посочват, че не могат да комуникират (срамежливост, 

емоционална нагласа, бедност), 6% посочват желания, които не са свързани с 

въпроса и 5% посочват като причина незнаене на езика. 

Родители-бежанци в Испания: "Може ли детето ви да общува с 

родители, братя и сестри и други родители у дома?" - 100% от родителите 

отговарят с "ДА". 

Родители-бежанци в Гърция: С „ДА“ отговарят 94,9% от родителите, 

5,1% с “НЕ“. На въпроса Защо НЕ?: 25% отговориха, че не могат да дадат ясен 

отговор, 25% посочват професионални причини, 25% не познават училищната 

ситуация и 25% не посоччват нищо. 

Родители-бежанци в България: "Може ли детето ви да се свърже с 

майка, бащата, братята и сестрите и другите родители у дома?" С „ДА“ 

отговарят 100% от родителите-бежанци. 
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Родители-бежанци в Турция: "Как решавате въпроса, ако Вашето дете 

има проблеми с комуникацията" - Отговорът на 31% от родители е без отговор 

или няма проблем, 1% - чрез консултиране, 23% не знаят езика и не предприемат 

нищо, 16% - мпосредством консултиране, 1% не знаят какво да направят, 1% 

търсят помощ от приятел. 

 

Родители на бежанци в Испания: 53% от родителите разговарят с 

децата и установяват причината, 9% - питат какво има?, 6% информират 

учителите, 4% говорят с приятелите си, 3% казват Не прави така!, 2% - не го 

притискат, 2%- обсъждат проблема, 1% - чрез диалог или наказание, 1% се 

опитват да намерят решение, 2% говорят за проблема и 2% чрез психологическа 

терапия. 

Родители-бежанци в Гърция: "Ако детето ви има проблеми с 

комуникацията, как може да бъде решен?" На този въпрос родителите отговарят 

по следния начин: 0.7% от родители желаят да комуникират с децата си и го 

правят, 0.7% просто решават проблема, 0.7% говорят с детето си, 4.9 % с 

терапия, 1,5 не виждат проблема, 9,6% - с диалог, 14% не знаят как да реагират, 

9,6% не посочват отговор, 0,7% отговарят Не знам, а 0,7% - Не ме засяга. 

Родители-бежанци в България: На този въпрос родителите на децата 

отговорят: 15% с разбиране, 15% без расова дискриминация и разбиране, 30% с 

разбиране и спокойствие, 20% чрез диалог, 20% чрез дискусия. 
 

Родители-бежанци в Турция: "По време на образователния процес на 

вашето дете то изпитва ли чувство за социално изключване? 74% от родителите 

отговарят с „НЕ“, 17% с „ДА“, 9% не дават никакъв отговор. На въпроса Защо? 

23% - "Моето дете не говори, защото не знае езика", 26% изпитват трудности в 

обучението и комуникацията поради лични проблеми (срамежливост, 

чувствителност, безпокойство, самотност), 8% нямат проблеми, 6% предпочитат 

да се чувстват като бежанци, 3% имат притеснения за постъпване в колеж, 23% 

имат отговори, които не са отнасят към въпроса. 

Родители на бежанци в Испания: 70%, от родителите отговарят с „НЕ“, 

а 30% с "ДА". На въпроса за причините 11% посочват езика, 8% езикова  

бариера, 11% атмосферата в класа, 8% различията в страните, в които са живяли, 

11% - учебната програма, 3% - професионални задължения, 3% - различни 

навици и ритуали, 8% - различни идеологии, 3% - различен бит и религия, 3% - 

безразличието на съучениците, 3% - културни различия. 

Родители на бежанци в Гърция: 94,3% от родителите-бежанци са 

отговорили Да, 5,7% с Не на въпроса "Дали  вашето дете /  ученик има чувство 

на социално изключване от образователния процес?", 14.3% могат да 

комуникират, 14.3% искат да комуникират по-добре, 14.3% искат да могат да 

говорят по-добре, 14.3% не желаят да говорят с други ученици, 14.3% - моите 

деца да се приемат добре само от сред другите ученици. 14,3% от тях понякога 

се връщат у дома и се оплакват, 14,3% казват, че понякога децата изразяват 

чувствата си като се приберат. 

Родители на бежанци в България: 90% от родителите посочват 

отговора "НЕ", 10% дават отговор "ДА" Мнението на българският ни партньор, 

че 90% от респондентите дават отговор, който показва, че политиката и работата 

на българското правителство и бежанските организации спрямо групите 

бежанци се развиват в правилна посока. Също така, отговорите на този въпрос 

показват, че съществува специфична висока толерантност на българското 
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общество към страданията и нуждите на хората, засегнати от военните 

конфликти по света и намиращи се в затруднено положение. 

 

Родители-бежанци в Турция: "Имате ли притеснения относно бъдещия 

образователен процес на Вашето дете?" На въпроса 46% от родителите  

отговарят с „ДА“ и почти толкова - 46% с „НЕ“, а 8% не са отговорили. 

Тревогите и притесненията на отговорилите на този въпрос с „ДА“ идват от: 

27,2% от родителите не се чувстват свободни, 12,4% се притесняват, че децата 

им не разбират уроците, 5,2% изтъкват липсата на арабско образование, 0,6% 

посочват за причина проявите на расизъм сред децата, 3,1% се страхуват, че 

децата им няма да бъдат приети в университета, 1.2% се безпокоят за 

гражданството си, 1.7% от липсата на работни места за родителите, 2.5% се 

тревожност, че детето не може да ходи в училище, 1% посочват за причина 

различните култури и национални традиции, 1.9% посочват на преден план 

материални и морални проблеми и 0.2% - от решенията, приети относно 

сирийските студенти. 

Родители-бежанци в Испания: 35% от родителите отговарят с "ДА", 

65% с "НЕ" на въпроса "Дали Вашето дете се тревожи за своето бъдеще в 

образователния процес?" Като причини за положителния отговор „ДА“ се 

посочват: 5% от родителите изпитват притеснения какво ще правят децат им 

след средно образование, 5% се притесняват от липсата на възможности за 

работа на пазара на труда, 5% от възможностите, които са много ограничени 

след завършване на образованието, 3% - 2% за приема в университетите, 5% от 

качеството на учебния процес, 5% посочват финансова компенсация за бъдеща 

работа в колежа, 5% за курсове след дипломирането, 5% - 7% вероятно ще 

напуснат училище и др. 

Родители-бежанци в Гърция: 71,4% от родители са посочили отговор 

„НЕ“,   а   28,6%   отговарят с  "Да" на въпроса "Имате ли някакво бъдещо 

безпокойство за образователния процес на Вашето дете?" 

Родители-бежанци в България: 55,6% от родителит отговарят с "ДА", 

44,4% с “НЕ“, на въпроса: „Имате ли някакви бъдещи притеснения в 

образователния процес на вашето дете?" Ако отговорът Ви е" ДА ", каква е 

причината? Анализът на българският партньор е, че бежанците са от скоро в 

страната домакин и че не са запознати със структурата и характерните 

особенности на образователната система в страната. В този случай е полезно да 

се организират езикови курсове и да се изготвят подходящи информационни 

материали за образователната система. 

 

Oтговори на въпроси с номера 16. 17., които дават информация за 

социалната осведоменост относно родителите-бежанци в страната, в която 

се намират: 
 

Родители-бежанци в Турция: "Участвали ли сте в образователна 

програма или семинари за ефективно функциониране на образователния процес 

на Вашето дете?" 64% от родителите отговарят с „НЕ“, 24% с „ДА“, а 7% не 

отговарят на въпроса. Като причини за отговора „НЕ“ се посочва, че: 5% от 

родители са се научили сами да се справят с проблемите на децата си, 20% имат 

нужда от психологическа подкрепа, 10% имат добри отношения със своите деца, 

10% са имали участия в езикови курсове и др. 
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Родители на бежанци в Испания: 69% от родителите не са отговорили 

на въпроса "Участвали ли сте в образователна програма или семинар за 

ефективно функциониране на образователния процес на Вашето дете?", 20% са 

дали отрицателен отговор - „НЕ“, а 11% - „ДА“. И тук при отговорите на този 

въпрос има голямо разнообразие и противоречиви мнения, като: 25% от 

родители не знаят как да подобрят своите методи на работа със своите деца, 6% 

се оплакват от липса на обща информация за училището, 13% посочват, че им 

липсват умения как да работят с децата си у дома и др. 

Родители-бежанци в Гърция: 81% от родителите отговарят с „ДА”, 7% с 

„НЕ“, а 12% нямат отговор на въпроса "Участвали ли сте в образователна 

програма или семинар за ефективно функциониране на образователния процес 

на Вашето дете?“. Като причини се посочват, че 20% от родители не говорят 

езика, само 20% посочват, че говорят гръцки, а 20% само го разбират, 20% са 

веротърпими към религията в Гърция. 

Родители-бежанци в България: 50% от родителите дават отговор „НЕ“ 

на въпроса "Участвали ли сте в образователна програма или семинар за 

ефективно функциониране на образователния процес на Вашето дете?", а 40% - 

„ДА“, 10% не посочват отговор. Анализът показва, че такива семинари и  

курсове са крайно необходими и желани от родителите в България. 

 

Родители-бежанци в Турция: "Вие искате ли да участвате в 

тренировъчна програма или семинар, който да Ви подпомогне да бъдете по- 

полезени в образователния процес на Вашето дете?" 75% от бежанците дават 

положителен отговор Да, 20% отговарят с "Не" 

Родители-бежанци в Испания: 98% от родителите-бежанци отговарят с 

"Да", 2% казват "Не" в отговор на въпроса "Вие искате ли да участвате в 

тренировъчна програма или семинар, който да Ви подпомогне да бъдете по- 

полезени в образователния процес на Вашето дете? ". 

Родители-бежанци в Гърция: 67,5% от родителите-бежанци отговарят с 

"Да", 32,5% отговарят с "Не" на въпроса "Вие искате ли да участвате в 

тренировъчна програма или семинар, който да Ви подпомогне да бъдете по- 

полезени в образователния процес на Вашето дете?" 

Родители на бежанци в България: 90% от родителите бежанци 

отговарят на въпроса ""Вие искате ли да участвате в тренировъчна програма или 

семинар, който да Ви подпомогне да бъдете по-полезени в образователния 

процес на Вашето дете?" с „ДА“, 10% с „НЕ“. Този резултат беше  

интерпретиран от българския ни партньор като ясна необходимост от създаване 

на образователен модул за обучение на родителите за подготовката и 

адаптирането на децата им към образователната система в приемащата страна. 

Те посочват още, че заложената в проекта цел ще допринесе за решаването на 

тези проблеми. 

 

Родители-бежанци в Турция: "Смятате ли, че в страната, в която сте 

пристигнали като бежанец, е много трудно да си родител и да помагаш на децата 

си в училище?“ 31.4% от родители- бежанци посочват, че нямат проблем, 15.2% 

оставят без отговор въпроса, 16.6% не говорят езика, 11.2% -„НЕ“, 9.6% 

посочват трудности, свързани със средства за препитание, комуникация, 

образование и здравеопазване, 5.8% отговарят с „ДА“, 3.1% посочват езикови 

бариери, различия в традициите и социалната култура, 1.7% несъответствие на 
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образователните системи, 1% лошо отношение към бежанците, 0.8% забравяне 

на роден език от деца поради липса на арабски уроци, 0.4% други 

Родители-бежанци в Испания: "Смятате ли, че в страната в която сте 

пристигнали, като бежанец, е много трудно да си родител и да помагаш на 

децата си в училище?“ 34% от бежанските родители отговарят с „НЕ“, 2% 

срещат проблеми от културно и и езиково естество, 18% - „НЕ“, 1% се сблъскват 

с предрасъдъци и съдебни проблеми, 1% нямат същите възможности както 

местните жители, 1% нямат икономическа и семейна подкрепа, 1% - езикови и 

културни различия, 3% липса на подкрепа от семейството, 1% - възможности за 

бизнес, 1% от нестабилността в живота за хора с техния статус, 1% от 

социалната ситуация, 5% от езиковата работа и адаптация, 5% от традициите 

спрямо жените, 5% от качеството на живот, 4% от бизнеса, 1% започват от 

нулата, 3% от загуба на работа и 3% други. 

Родители-бежанци в Гърция: "Смятате ли, че в страната, в която сте 

пристигнали като бежанец, е много трудно да си родител и да помагаш на децата 

си в училище?“ 31.4% от бежанските родители нямат проблем, 15.2% оставят без 

отговор въпроса, 16.6% не знаят езика, 62.3% не говорят на гръцки, 4,7% са 

плахи, 2% са тормозени, а 0,5% са проблемите, срещани по склоновете 

.Родители-бежанци в Гърция: "Имате ли недостатъците да сте родител в чужда 

страна? 31.4% от бежанските родители нямат проблем, 15.2% не са посочили 

отговор, 16.6% не говорят езика, 62.3% не знаят езика, 2% са тормозени, а 0,5% 

други. 

Родители-бежанци в България: "Смятате ли, че в страната, в която сте 

пристигнали като бежанец, е много трудно да си родител и да помагаш на децата 

си в училище?“ 15% от бежанските родители се сблъскват с недоразумения, 

расистко отношение от местните хора, 26% посочват, че обществената 

информационна кампания е неадекватна, но това са редки случаи, 59%  

посочват, че предприетите мерки в училищата са добри и водят до насърчаване 

на солидарността между българските ученици и тези на бежанците. 

 

Oтговори на въпроси с номера 18. 19., зададени за определяне на 

положението на родителите-бежанци във връзка с емпатичните подходи 

 

Родители на бежанци Турция: "Ако смятате, че ролите са променени, 

какво бихте искали да направите за успешното адаптиране на бежанските 

ученици и родители във вашата страна?" 36% от отговорилите са за това 

родителите-бежанци сами да се справят с проблемите, 3% от тях за това да не ги 

третират като “бежанци“, 1% от тях - нямат отговор, 1% от тях предлагат да се 

развиват нови методи за решаване на проблемите, 1% от тях продължават 

образованието си, 1% са за това, децата да се срещат с местните семейства и да 

намират решения на проблемите си, 1% от нашите бежанци идват от Ливан и 

Ирак, 13% не желаят да дадат отговор на въпроса. 
 

Родители на бежанци Испания: "Ако смятате, че ролите са променени, 

какво бихте искали да направите за успешното адаптиране на бежанските 

ученици и родители във вашата страна?" 1% от бежанските родители са за 

повече уважение, 3% са за по-внимателно отношение, 1% са за повече 

солидарност, 1% е за повече подпомагане на интеграционните процеси, 1% за 

спокойствие, помощ и диалог, 1% за повече активност на гражданските 
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институции, 1% за повече държавни интеграционни проучвания, 1% за защита 

на основните свободи и права, 1% за отговорност и толерантност, 1% са да се 

подхожда към тях без предубеждения, 1% за реализиране на повече съвместни 

дейности, 1% за сътрудничество и общи пространства; 1% не желаят интеграция, 

1% са за солидарност, 1% не се нуждаят от специално помощ, 1% за отношение, 

подобно на това към другите граждани в страната, 1% за морална помощ и 

интеграция, 1% за уважение и разбирателство, 55% - други. 
 

Родители-бежанци в Гърция: "Ако смятате, че ролите са променени, 

какво бихте искали да направите за успешното адаптиране на бежанските 

ученици и родители във вашата страна?" 0,6% от родители са за по-голям обем 

на учебните програми, 1,1% се нуждаят от по-голяма конкретна помощ, 2,8% да 

им се отделя повече внимание, 3,9% да им се помага при търсене на работа, 1,7% 

не посочват отговор, 1,7% за повече помощ и взаимопомощ, 0,6%  биха искали 

да им се помогне при адаптирането им. 
 

Родители-бежанци в България: „Ако смятате, че ролите са променени, 

какво бихте искали да направите за успешното адаптиране на бежанските 

ученици и родители във вашата страна?“ 53% от родителите-бежанци са да се 

дават повече знания за културата, религията и езиците за страната, в която 

живеят, 23% за повече комуникация по всички интересуващи ги въпроси, 24% за 

признаване на етническите и религиозни особенности и повече солидарност. 
 

Oтговори на въпрос с номер 20, зададен на родителите-бежанци, за да 

се проучат техните нагласи и предложения, които могат да доведат до 

решаването на проблемите: 
 

Родители-бежанци в Турция: "Какви са вашите собствени предложения 

за решаване на проблемите, пред които са изправени Вашите деца/ученици в 

училище?" 19,1% от родителите посочват, че са важни срещите с учителите, 

18,1% са за срещи с училищната администрация, 4,9%, нямат решение, 2,5% 

виждат решението в преподаването на турски език, 0,4% посочват, че решението 

на проблема е в ръцете на училищата, 5.3% са за това, учениците сами да се 

опитват да решат проблема, 3.4% са склонни да потърсят помощ от близки 

роднини и приятели, 3.2% да посещават специализиран курс, 0.6% да се търси 

помощ от преводачи, 1.8% са за воденето на спокоен диалог, 2.9% са за обучение 

на майките и бащите, 0,3% за уроци по арабски, 0,1% са от друго естество. 
 

Родители на бежанци в Испания: 10% от бежанските родители нямат 

проблеми, 3% са за подобряване на образователната система, 3% подкрепят 

образователната система, 5% смятат, че въпросите и проблемите трябва да се 

решават от самите родители, 2% - децата да учат по-добре, 1% - да учат повече 

за навиците и етническите особенности, 1% за повече саможертв, 1% да се 

дискутира с учителите, 6% да се преподават повече езици, 1% да се преподава 

по-добре, 1% да не се оказва натиск върху детето, 6% не знаят и нямат мнение, 

1% за по-добро разясняване на материята, 1% за изясняване на преподавателски 

приоритети, 1% за по-добра културна интеграция, 1% - повече активност от 

заинтересованите страни, 1% за повече домашно обучение и възпитание, 1% за 

учене и мотивиране на учениците, 40% за други форми на образование и 1% за 

обмен на учители, 12% квалификация на учители, 1% да се сменят учителите. 
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Родителите на бежанци в Гърция: "Какви са вашите собствени решения 

на проблемите, които вашето дете / ученик има с образованието?", 0,5% от 

родителите посочват за решение разговорите с учителите, 0,5% също смятат, че 

диалогът е важен, 3,3% -2,2% са за повече езиково обучение на гръцки език, 

1,6% са за езикови курсове, 2,2% са за по-добро чуждоезиково обучение, 1,1% са 

за по голям обем на езиковите курсове, 1,1% за по-добри лекции, 2,2% за частни 

лекции, 1,1% - лекции на родния си език, 6,6% - повече занятия. 
 

Родителите на бежанци в България: "Какви са вашите собствени 

решения на проблемите, които вашето дете / студент има с образованието?" 15% 

от родителите нямат предложения по въпроса, 20% смятат, че нещата вървят 

добре и се получават успешно, 25% смятат, че проблемите трябва да се решават 

с диалог, 30% оставят решението на учителя, 25% са за среща с учителя, а след 

това ще изясняват причината за проблема по време на разговор с децата. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Една от най-важните цели на нашия проект, която се съдържа и в самото 

мото "Бежанецът също е родител", е да подпомогнем максимално родители- 

бежанци в пряката им дейност по време на образователния процес на децата им, 

така че те да могат успешно да се адаптират към образователния процес в 

училището, в което учат. Целта е да се повиши нивото на компетентност и 

осведоменост на тази група бенифициенти и те да бъдат полезни както за себе 

си, така и за своите деца. От друга страна ние се стремим да покажем с 

дейностите по проекта колко важен фактор е комуникацията на родителите на 

децата с ръководството на училището и техните учители по време на 

образователния процес. Стремим се също да допринесем за ускоряване на 

процеса на адаптиране на родителите към образователните потребности на 

децата им чрез повишаване на нивото им информираност по този въпрос. 

От резултатите и анализите направени по тези въпроси сред целевата 

група в Турция, както и в нашите международни партньори Испания, Гърция и 

България се вижда, че най-големият проблем за адаптацията, който посочват 

анкетираните родители, е езиковата бариера. От друга страна в Турция ясно се 

наблюдава и друга тенденция относно бежанците от Сирия. Тя се изразява във 

факта, че макар те да живееят в нашата страна почти седем години (войната в 

Сирия започна през 2011 г.) в тях непрекъснато съществува мисълта един ден да 

се върнат обратно в своята страна. Затова те желаят да запазят своя майчин език 

и да се измъкват от лагерите, в които живеят. 
 

Един от най-главните изводи, който се налага от проведените допитвания 

сред целевата група е, че родителите-бежанци трябва много бързо да научат 

езиците на страните, в които живеят и по този начин да повишат своите нива на 

осведоменост по въпроса за образователните потребности на своите деца. Затова 

трябва провеждането на езиковите курсове да залегне като основен елемент на 

образователните модули, които ние подготвяме. Това ще допринесе и за процеса 

на адаптация и комуникация между бежанските родители и училището, в което 

учат децата им (администрация, учители, учебни програми). Ще се постигне по- 

здрава симбиоза между различните етноси сред бежанците и местните хора в 
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страните, в които те се намират. Следователно, за да се предотврати изолирането 

на родителите от бежански произход в образователния процес на техните деца, 

чрез нашия модул ние трябва да ги накараме да разберат колко е важна тяхната 

комуникация с училището и учителите. Осведомените и добре подготвени 

родители-бежанци ще имат активна роля в образователния процес на децата си. 

Тези изводи се налагат както като резултат от проведената от нас анкета, така и 

от проведените разговори и срещите с целевата група по проекта. 

Анализите на въпросите, определящи проблемите на адаптацията и 

комуникацията между родители бежанци и местните родители от страните, 

където се намират бежанците, посочват ясно, че само една малка част от тях 

контактуват и комуникират помежду си. Като причина за това се посочват 

различията в езика и културата между етническите групи. Това е един труден 

проблем за преодоляване, но същевременно е много важен, тъй като тази 

комуникация се явява неразделна част от самия образователен процес. Това е 

изключително важно и за децата които учат в един и същи клас. Родителите 

въпреки, че добре осъзнават този факт, трудно преодоляват различията помежду 

си и в тази насока се налагат специални действия и подходи от наша страна. 

Разглеждайки отговорите на отворените въпроси, ние попаднахме на един 

много изнедадващ отговор, а именно: "Аз никога не излизам от дома!". Този 

отговор ясно показва пред какви огромни трудности е изправен образователният 

процес на децата в чуждата страна. Ако родителят не напуска дома си даже във 

връзка с потребности за образованието на децата си, за какво сериозно обучение 

и комуникация между училищна администрация и учители от една страна и 

родители от друга може да говорим. Затова една от най-важните дейности на 

настоящия проект, която ние разглеждаме, е да работим активно именно чрез 

нашите модулите, които ще създадем за преодоляването на изключително 

трудните проблеми по отглеждане, възпитание и обучение на децата-бежанци, 

живеещи в една чужда държава. В тази насока трябва много да се направи и от 

училищните ръководства и учителите за да се подобри комуникацията, да се 

измъкнат родителите от своя затворен свят и в крайна сметка да дадат своя 

активен принос за ефективно подобряване на образователния процес на техните 

децата. Във връзка с въпросите, определящи проблемите, свързани с 

комуникацията между родители и техните деца, повечето от тях посочват, че 

имат добра комуникация с децата в семейството. Разбира се и в тази насока има 

какво още да се желае и да се направи, като преодоляване на свенливостта, 

увеличаване на доверието и самочувствието на самите деца. Подготвяните от нас 

модули има какво да дадат и направят за родителите – бежанци в това 

отношение. 

На следващия етап от проекта ще се подготви теоретична и практическа 

информация за обучение по модула, чрез която ще се подпомогнат родителите 

на децата-бежанци да могат да намират правилните решения съобразно техните 

нужди и потребности в новите образователни условия в съответната приемаща 

страна. 

Що се отнася до въпроса за социалната изолация, родители-бежанци 

изразиха в анкетата различни свои проблеми. Най-често срещаните отговори са 

свързани с езиковите и културните различия, както и чувството на недоверие 

към бежанците и липсата на интерес за контакти с тях. Надяваме се, че нашият 

проект ще има значителен принос към позитивното разрешаване на проблеми в 

процеса на възпитание и образование на техните деца. 

От друга страна, голяма част от родителите-бежанци имат различни 
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очакванията в относно бъдещи подходи за обучение на техните деца. Тук 

притесненията у родителите са главно от материален и морален характер. За да 

могат техните деца да се приспособят по-лесно към образователната система на 

приемащата страна, както и продължаването на образованието им по-късно в 

университет се нуждаят от средства и повече конкретна информация. Тревоги се 

изказват и относно липсата на възможност да се обучават на родния си език. Ако 

ние като хора от страни, в които са настанени бежанците, не показваме 

съпричастност към тях, няма да можем да вникнем в техните проблеми и да им 

помогнем в този тежък за тях период на адаптация. 

Една от причините, поради която започнахме да разработваме този 

проект, е да минимизираме притесненията и тревогите, които родителите- 

бежанци изпитват по време на образователния процес на децата си. Проведените 

анкети от нашите международни партньори показват, че въпреки ситуацията 

сега е трудна и тежка един ден, може тя да се обърне в предимство, тъй като 

опознаването на културата и бита на една друга страна обогатява отделната 

личност и помага по-добре да разбере и преодоле трудностите в живота. От 

друга страна, от проведените анкети се вижда, че повечето от бежанските 

родители в страните, които са наши партньори, досега не са посещавали 

семинарите или специализирани програми за обучение. Те посочват в своите 

отговори, че желаят и имат потребност от такова обучение. Това е един много 

добър индикатор, показващ, че проектът ни е добре насочен в организирането и 

развиването на учебни модули и ние вървим в правилна посока. 

Въпросите, които бяха зададени с цел определяне на отношението на 

местните родители в държавите, в които са настанени бежанците, показват 

много положителни отговори, като например: че биха се държали приятелски с 

бежанците, идващи в техните страни; че са готови да им помогнат; че ще им 

помогнат те да си намерят работа; че ще им помогнат да се интегрират в 

образователната система. 

Всъщност от проведените допитвания се вижда, че има оптимистични 

нагласи и подходи, както на общинско ниво, така и от страна на правителствата 

в държавите, в които се намират бежанците. Но същевременно е ясно , че още от 

първият момент не е възможно да се вземат всички предпазни мерки и всички 

решения перфектно, така че нещата да тръгнат съвсем безболезнено по всички 

направления. Освен това приемащите страни, които са изложени на  

миграциония натиск, се стремят да създадат максимално добри условия за да 

вникнат във всички проблеми, нужди и потребности на бежанците. Анализът 

показва, че ситуацията се подобряват с всеки изминат ден. Родителите от 

страните, които приемат бежанци (местните жители) от своя страна също 

посочват в анкетата, че се сблъскват с редица трудности и проблеми като: 

езикова бариера, различията в социалната култура и традицията, расовите 

нагласи, липсата на семейна подкрепа, икономическите проблеми, липсата на 

комуникация. По време на образователния процес в смесените паралелки, от 

страна на местните родители също се поставят аналогични проблеми като 

например: начин на комуникация, установяването на диалог,  осъществяването 

на контакт с училището и учителите, обучението на децата им, посещаване на 

допълнителни курсове по културно разнообразие, език и взаимна толерантност. 

Едина от най-главните и най-важни цели на нашия проект е да се реализират 

позитивните усилия за решаване на проблемите на родителите-бежанци и да им 

се предоставят възможности да подобрят уменията и навиците си за справяне с 

възникналите проблеми при обучение на техните деца. Нашите доклади и 
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анализи на анкетите ще са и ресурсът (резервоарът), от който ще се черпи опит и 

информация за създаването на учебните модули, което се явява и следващата 

стъпка от нашия проект. На този етап можем да отчетем, че направените стъпки 

от началото на проекта са в правилна насока и това ни изпълва с радост и 

гордост от добре свършена работа. 

В историята на човечеството сме били свидетели на много войни, 

възникнали по различни причини и водени от различни интереси. В миналото 

войните са се реализирали предимно на бойното поле от мъжете. Днес 

съвременните войни засягат и много големи групи от цивилното население, 

предимно жени и деца. Оцелелите от ужасите и разрушенията на войната 

напускат своите родни домове и земя, за да оцелеят в други страни. Така те се 

лишават и от своята култура, вековните традиции и роден език. Това поставя и 

много проблеми и трудности пред приемните страани. Следователно понятието 

"бежанец" има изключително много нюанси и особенности, характерни за 

реалностите на нашия свят. По тази причина ние, хора сме също отговорни 

(освен и самите бежанци) за преодоляване на трудностите по време на 

адаптационния процес. 

2012 г. ще бъде запомнена като много трудна година, когато общо 45 

милиона души, от които почти 16 милиона души в други страни и почти 29 

милиона души в собствените им страни, трябваше да мигрират поради 

нарушения на правата на човека, конфликти и жестокости, включително военно 

насилие. През 2011 г. Турция и Европа се сблъскаха с голяма миграционна вълна 

в резултат на гражданската война и хаоса в Сирия. В крайна сметка миграцията 

се оформи през последните години като една от най-големите регионални и 

глобални кризи в света, в който живеем. 

Както се вижда от общия анализ, който направихме в нашия проект, 

реалните проблеми в изследваните от нас страни имат много общи и идентични 

характеристики, въпреки че бежанците попадат в различни културни региони и 

живеят при различни условия. От особенно значение е да се обменят 

положителни практики и опит при решаването на въпросите за адаптация и 

главно повишаване на ефективността на образователния процес в паралелките, 

където се обучават деца на мигранти и деца от съответната страна, приемаща 

мигранти. 

Целта на проекта е да се приложат ефективни методи, които да помогнат 

на децата на бежанците да се приспособят и интегрират по–бързо към 

спецификата на образователната система в съответната страна, което може да 

бъде постигнато само с обединетите усилия на всички участници в тези 

проблеми - училище, държавни институции, бежанци и местни структури на 

управление. 
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	- Езикова бариера;
	- Различия в учебните планове;
	- Затруднения в комуникацията;
	- Етнически и религиозни особености;
	- Социално изключване и други.
	Като цяло проучването в този проект има за цел да създаде подходящ модул за обучение на бежански групи в България и страните партньори по проекта. Модулът трябва да подпомогне социална адаптация, интеграцията и усъвършенстване на педагогическите умени...
	Необходима е по-активна кампания за информиране и комуникация сред местното население, за да се преодолеят отрицателните нагласи към бежанците и да се насърчи солидарността на българските ученици. В това отношение много могат да направят и самите бежа...
	бежанци се нуждаят от обучение, за да могат да решават училищните проблемите на своите деца. Резултатите от изследването определят и съдържанието на обучителния модул, който трябва да помогне на родителите да придобият увереност в себе си, да бъдат ко...
	The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the ...
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	Двадесет български родители се участваха в проведената анкета, като изразиха своето мнението по въпросника.
	Целта на настоящия доклад е да обобщи резултатите от проучването и да предостави насоки за разработване на модул за обучение на родители-бежанци, включително социална интеграция, предоставяне на умения за учене и адаптиране. Въпросникът е част от Прое...
	Този въпросник имаше за цел да събере данни за възгледите на българските граждани в контактите им с бежанци в областта на образованието и да разработи предложения за решения за формиране на подходи. Изследването ще даде и информация за нивото на комун...
	Целта на изпълнението на задача IO1 е изграждането на колективна концепция (българските родители и емигранти), която да анализира потребностите на бежанските родители, за подобряване на техните умения и компетенции, когато те са изправени пред образов...

	3. МЕТОДИКА
	За да проведем проучването, се обърнахме към български родители на деца, които учат в смесени класове с бежанци.
	За целта се свързахме с неправителствената организация "Съвет на жените бежанки в България" и Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет и с тяхното сътрудничество проведохме проучването сред целевата група на територията на България,
	Доброволците от CRW също участваха в проучването.
	Бяха събрани общо 20 завършени проучвания. Проучването е проведено в рамките на 7 седмици - от началото на април 2018 г. до средата на май 2018 г.
	Обработката  и  анализът на анкетите бяха извършени с помощта на специализирана програма на Google Диск.

	4. УЧАСТНИЦИ
	Участниците в проучването са български родители на деца, учещи в училища и класове заедно с деца на бежанци, пребиваващи в Република България. Респондентите са от Софийска област.
	Бежанските деца учат в български училища и са заедно с български ученици в клас, спазвайки законите и стандартите на българската образователна система.
	Обсъжданият в този раздел материал е организиран в следния ред:
	- Показан е зададеният въпрос;
	- Показан е графичният анализ на отговорите на въпроса;
	- Резултатът се дискутира.
	Повечето от българските родители отговарят положително на този въпрос (90,9%), а 9,1% от отговорите са отрицателни.
	За отрицателните отговори българските родители посочват следните причини:
	- не се доверяват на бежанците;
	- не искат децата им да учат заедно с бежанци;
	- не харесват бежанците изобщо;
	- не харесват бежанците поради различни култури и етноси;
	- основната причина, поради която те не могат да комуникират, е езиковата бариера.
	Извод: Процентът, който отговаря на НЕ, е по-малък от 10%.
	81,8% от българските родители заявяват, че децата им комуникират с децата на бежанците, които учат в своя клас. Само 18,2% от анкетираните родители посочват, че децата им нямат връзка с деца-бежанци.
	Анализът на отговорите родителите показва следната картина:
	- "Образование на детето ми няма нужда от такъв контакт"
	- "не желаят такива контакти"
	- "Децата на мигрантите не знаят български"
	Извод: Според анализа на резултата от този въпрос става ясно, че много голям процент от децата комуникират помежду си (82%), основната причина, поради която те не комуникират с бежанските деца е, че последните не знаят на български език.
	77.8% от българските родители комуникират с родителите на бежанските деца и 22.2% от тях нямат връзка с родителите на бежанските деца.
	Анализът показва, че тези родители, които мислят отрицателно изтъкват следните причини:
	- "Не виждам необходимостта от такъв контакт"
	- отговор - "не желая"
	- голям брой от анкетираните казват "не знаят български"; пречи езиковата бариера
	Извод: Според резултата от този въпрос повечето родители комуникират с родители на деца-бежанци. Причините за лошата комуникация са главно две: „не виждам необходимостта от такъв контакт“; и „не знаят български“.
	,
	Как смятате, че децата Ви трябва да бъдат обучавани в държава, в която Вие сте бежанец? Отговорите на този въпрос са групират около следните твърдения:
	- "Ще бъде трудно"
	- "Трябва да се науча и да опозная тяхната култура"
	- "Няма да напуснам страната си", "Ще остана в моята страна"
	- "детето ми и аз трябва да научим бързо езика и културата на тази страна"
	Извод: Според отговорите на този въпрос родителите ще имат затруднения, ако са в такава ситуация. Но трябва да образоват  децата си в чужбина, където те са бежанци.
	81,8% от българските родители смятат, че няма да изпитат неудобство да бъдат родители в чужда страна, а само 18,2% от родители смятат, че ще имат трудности да бъдат родители в чужбина.
	Като причини се посочват:
	- "Трудна комуникация в чужбина, езикова бариера"
	- "Разликата в култура и религият"
	- "Всички те гледат като на чужденец"
	- "Предразсъдъците и расизма"
	Извод: Процентът (82%) от анкетираните български родители, вярват, че имат опит и знания за преодоляване на трудностите в чуждата страна. Това е висок процент.
	72,7% от децата на български родители са имали проблем по време на обучението с деца на бежанците, но 27,3% от родители не са имали проблем с бежанските деца или техните родителите по време на обучението в училище.
	Обобщените отговори на въпросите, повдигнати в изследването, се групират около следните направления:
	- "Различни култура, етническа принадлежност и религия"
	- "Езикова бариера и трудности в комуникацията"
	- "Необходима е по-активна подкрепа от страна на учителите и ръководството на училищата"
	Извод: За да се преодоляват трудностите в чуждата страна, са необходими комплексни усилия за решаване на проблемите - както от страна на българските родители и училищните ръководства, така и от родителите мигранти.

	6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Изследването на проекта има за цел да създаде подходящ модул за усъвършенстване на обучителни умения на бежанските родители, включващ знания по социална адаптация, интеграция, комуникация, съпричастност, социално включване, екологично сътрудничество.
	Необходима е по-активна комуникационна и застъпническа кампания, за да се преодолеят отрицателните нагласи към бежанците и да се насърчи солидарността с българските родители. Важна роля в това отношение могат да направят самите родители, като създават...
	Резултатите от анкетите показват, че родителите бежанци се нуждаят от обучение, за да им се помогне да решават училищните проблеми на децата си. Резултатите от проучването сочат, че е необходимо да се създааде специализиран модул за проекта, който да ...
	The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the ...
	СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
	на въпроси 1.2.3.4.5 от анкетата, определящи хармонизация и комуникация между бежанските родители и училището (учебна програма, управленско ниво и учители):
	Oтговори на въпроси с номера 6.7.8.9.10.11, които засягат проблемите на интеграцията и комуникацията между родители-бежанци и родители на деца от съответната страна в която се намират мигрантите:
	Oтговори на въпроси с номера 12. 13. 13. 14 които  засягат проблемите с хармонията и комуникацията между родителите и техните деца.
	Oтговори на въпроси с номера 16. 17., които дават информация за социалната осведоменост относно родителите-бежанци в страната, в която се намират:
	Oтговори на въпроси с номера 18. 19., зададени за определяне на положението на родителите-бежанци във връзка с емпатичните подходи
	Oтговори на въпрос с номер 20, зададен на родителите-бежанци, за да се проучат техните нагласи и предложения, които могат да доведат до решаването на проблемите:
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