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ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА В ОУ „ГЕО МИЛЕВ“ ГР.ПЛОВДИВ
ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства /ПОИУЕМ/ в ОУ“Гео Милев“ – Пловдив е израз не готовност за
изготвяне и прилагане на интеграционни политики в училището. Изготвена е в
съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи
на централните ведомства, в изпълнение на политиката за гарантиране на равни
възможности на българските граждани.Училищната програма се базира на:
● Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства
● Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество
/2010-2020/
● Национална стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/
● Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на
образованието
Образователната интеграция е процес, за осъществяването на който са
ангажирани съответните образователни институции и цялата общност, в него
участват както децата от ромския етнос, така и тези от българския.
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на
модернизация на ромската общност, приобщаването й към новите изисквания на
пазара на труда, за повишаване на здравния статус на членовете и за
подобряване на жилищните им условия. Липсата на образование и
квалификация на ромското общество го прави неконкурентно на трудовия
пазар. А това води като следствие висока безработица и увеличаване процента
на гражданите на социални помощи сред този етнос.
II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
● Обхващане и задържане на всички ученици от ромски произход в
образователната система;
● Осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда;
● Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства;

● Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в училище;
● Превръщане на културното многообразие в източник и фактор на
взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване
на атмосфера на толерантност, взаимно уважение, разбирателство и
формиране на подходящ социалнопсихологически климат, който
благоприятства реализацията на плана.
III. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
● Пълно обхващане на децата от ромски произход, подлежащи на
задължително обучение;
● Обучение в дух на толерантност и липса на дискриминация в училище;
● Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа
в мултиетническа среда;
● Стимулиране развитието и изявата на талантливи учениците от ромски
произход
IV.ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
● Ценностите и ръководните принципи на демократичното общество и
по-специално принципът за равенство и недискриминация, както и
международните стандарти в областта на правата на човека, закрилата на
децата и защита на малцинствата са в основата на настоящата програма;
● Принципът за равен достъп до качествено образование;
● Ангажиране на цялата училищна общност в реализацията процеса на
образователна интеграция на децата и учениците с ромски произход ;
● Утвърждаване в училището на атмосфера на междукултурно опознаване,
сътрудничество и сближаване;
● Подобряване на социално-психологическия климат в извън училищната
среда по отношение образованието на децата и учениците от етническите
малцинства;
● Активността на малцинствените общности – родители, специалисти,
общественици, ученици и младежи е от ключово значение за
осъществяване на интеграционния процес.
V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Мерките за постигане на целите в настоящата програма са заложени в Плана за
действие по изпълнението й, в който са посочени конкретните действия за
реализирането им. За успешното осъществяване на програмата от ключово
значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции,
ромската общност и неправителствения сектор.
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