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                 Образователната интеграция е една от видовете политики за 

включване, които се реализират в рамките на  Европейския съюз/ЕС/. 

Практическата реализация на този тип интеграция в българското 

училище се осъществява в следните направления : 

  а) осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и 

ученици; 

  б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската образователна система 

  в) създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците 

от етническите малцинства 

  г) съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване 

на майчин език,история и култура 

  д) поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството 

между всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност . 

 

☛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА : 

 1. Пълноценна социализация на деца и ученици от уязвими групи и         

етническите малцинства в училището. 

 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и 

учениците от уязвими групи  и етническите малцинства 

 3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на учебния процес в училището 

 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците 

от уязвими групи и етническите малцинства в училището. 

 

☛ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

В изпълнение на Стратегическа цел № 1: 

Пълноценна социализация на деца и ученици от уязвими групи и 

етническите малцинства. 

1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 

разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и 

учениците  от тази група 

2. Осигуряване на ефективен координационен механизъм между 

заинтересованите страни на територията на общината (отдел“Закрила на ,ОбА 

Стрелча и др..детето“,Дирекция Социално подпомагане“). 

страни за провеждане на успешни интеграционни политики. 

  3. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 
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   4. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи 

и дискриминационни нагласи спрямо различни етноси. 

   5. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора с 

висше образование от етническите малцинства като учители. 

   6. Съвместна работа с Общинската комисия за борба с непълнолетни 

правонарушители и отдел“Закрила на детето“ за привличане на млади хора   за 

работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната 

система. 

➤ В изпълнение на  цел № 2: 

Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и 

учениците 

от етническите малцинства. 

  1. Изграждане на допълнителни групи за занимания по интереси при 

целодневната организация на обучение където има необходимост от 

допълнителни образователно-възпитателни дейности с деца и ученици от 

етническите малцинства и уязвими групи. 

  2. Набелязване на мерки и дейности за максимален обхват на учениците 

подлежащи на задължително обучение в училището живеещи на територията на 

Община Стрелча.  

  3. Запазване на СУ“Св.св. Кирил и Методий“ –гр.Стрелча като средищно 

училище на територията на Община Стрелча. 

  4. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български 
език за деца и ученици от етническите малцинства при постъпването им в пети 

клас на нашето училище. 

  5. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна образователна сред,  

включително за преподаване на 

български език на деца, за които той не е майчин. 

  6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на 
организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с 

традициите на отделните етнически групи. 

   7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване 

на децата в риск в училището. 

   8. Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от 

отпадане и/или преждевременно напускане на училище. 

   9. Подкрепа на учениците от уязвимите етнически общности за продължаване 

на образованието им и след задължителната училищна възраст. 

  10. Специализирана работа за мотивиране на учениците от уязвимите 

етнически малцинства в гимназиалната степен за продължаване на образование 

във висшите 

Училища 
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➤ В изпълнение на  цел № 3: 

Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската образователна система 

  

   1. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически 

общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по 

места. 

  2. Включване на децата и учениците в общата интеграционна образователна 

политика чрез подходящи форми на интеркултурно образование. 

  3 Осигуряване на възможности за изучаване на културата на етническите 

общности в  заниманията по интереси в училището 

  4. Развиване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите 

специалисти  в училището за повишаване на квалификацията и прилагане на 

успешни подходи за 

работа в мултикултурна образователна среда. 

➤ В изпълнение на Стратегическа цел № 4 

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и 

учениците от 

етническите малцинства. 

  1. Разработване на празничен календар с изяви на ученици от различните 

етноси в 

плана за дейността на училището за съответната учебна година. 

  2. Разпространение на добри практики за запазване и популяризиране на 

културните традиции на етническите общности чрез съвременни технологии. 

   3. Прилагане на разнообразни практики, насочени към съхраняване и 

развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите 

малцинства 

☛  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Намален брой на отпадналите в задължителна училищна възраст (до 16 

години). 

 Успешно интегрирани деца и ученици в мултикултурна образователна 

среда в училището. 

 Повишен дял на учениците от етническите малцинства, завършили 

основно 

образование. 

 Повишен дял на учениците от етническите малцинства, завършили средно 

образование. 

  Придобити знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна 

образователна среда в подготовката на бъдещите педагогически специалисти. 

  Осъществена квалификация на педагогически специалисти за работа в 

мултикултурна образователна среда. 
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 система от механизми за осъществяване на контрол върху 

резултатите от процеса на образователната интеграция. 

Ключови национални нормативни актове, стратегически документи и 

национални програми, свързани с образователната интеграция 

Закон за защита от дискриминация; всички съотносими закони и подзаконови 

нормативни актове на МОН; 

 Национална стратегия на Република България за 

интегриране на ромите    

Рамкова програма за интегриране на ромите в 

българското общество ;  

Стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система  

 Национална стратегия за детето 

2008-2018 г.; 

 Национална стратегия за учене през целия живот ; 

 Стратегия 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, 

МОН, 

 Закон за предучилищното и училищно образование 
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