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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА РЕ-ИНТЕГРИРАНЕ НА ОТПАДНАЛИ
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА УЧЕНИЦИ
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Програма е логическо продължение на Програмата за превенция на
отпадането от училище и е израз на готовност за изготвяне и прилагане на
интеграционни политики в СОУ «Иван Вазов» - гр. Вършец. Изготвена е в
съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на
централните ведомства, в изпълнение на политиката за гарантиране на равните
възможности на българските граждани. Програмата се базира на:
•
•
•
•
•
•

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
Национална програма за развитие на училищното образование и
предучилищно възпитание и подготовка /2006–2015 г./
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество /2010–
2020 г./
Национална стратегия на Р България за интегриране на ромите /2012–2020 г./
Целите и задачите на „Десетилетие на ромското включване /2005–2015 г./
Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието

Целите и дейностите са съобразени и с Приоритет „Образование” от приетата с
Решение № 1 от 5 януари 2012 година на Министерски съвет и Решение от 1 март
2012 година на Народното събрание, Национална стратегия за интегриране на ромите
в Република България /2012 – 2020/.
Обща цел на програмата:
Реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на
повторното им отпадане чрез:
1. идентифициране на отпаднали ученици
2. установяване на връзката между времето на отпадане (клас) и възрастта на
учениците
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3. диагностициране на основните причини за отпадане
4. разработване на гъвкави механизми за реинтеграция
5. мотивиране на отпадналите за връщане в училище
6. мотивиране на родителите на отпадналите да подкрепят тяхното връщане в
училище
7. създаване на адаптивна приемна среда в училище
8. индивидуални програми за работа с върнатите в училище за запълване на
празнотите и пропуските в учебното съдържание
9. прилагане на специфични адаптивни програми за познавателна мотивация на
детето и ученика
10. създаване на устойчиви механизми за работа с родителите на отпадналите
ученици
11. допълнително обучение на учители за работа с отпаднали деца и ученици,
майчиният език на които не е български, с фокус към децата и учениците от
ромски произход

Дейности, които са във фокуса на програмата:


Идентифициране на отпаднали ученици



Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез
информационни кампании



Работа в общността с отпадналите и техните семейства



Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите
ученици чрез закупуване на учебни пособия, материали и др.



Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни
занимания, допълнителни часове и др.



Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е
майчин



Създаване на адаптивна приемна среда в училище



Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
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Имайки предвид актуалния относителен дял на деца и ученици от ромския етнос
(около 50%) могат да се формулират следните специфични цели:
1. Обхващане и задържане на всички ромски деца и ученици на територията на
община Вършец в образователната система
2. Осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда
3. Увеличаване на броя на завършилите средно образование роми в гр. Вършец

ПРИОРИТЕТНИ СПЕЦИФИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.
Създаване на условия за всички деца и ученици от ромския квартал на град
Вършец да се обучават в етнически смесени класове в училището
2.

Насърчаване на ранното детско образование

3.
Превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от основно и средно
образование
4.
Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детската градина и
училището
5.
Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа и
взаимодействие в мултиетническа образователна среда
6.
Приобщаване на родителите на ромски деца към образователния процес и
засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на техните деца
7.
Стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици от ромски
произход
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