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ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
ЗА ПЕИОДА 2016-2020Г.
Проблем
1. Гарантиране
на правото на
равен
достъп
до образование
на учениците
от етническите
малцинства

2. Създаване на

Дейност за разрешаване на проблема

Очаквани
резултати

1.1. Съставяне на портфолио на всеки Максимално
застрашен от отпадане ученик с активната обхващане на
намеса на класните ръководители.
учениците
подлежащи на
задължително
обучение.
Побърза социална
адаптация и
повишаване на
интереса към
образованието.
o Въздействие

Отгов срок
орник
Класн
ите
постоянен
ръково
дители

върху Приобщаване към Ученици
1

предпоставки
за
успешна
социализация
на децата

поведението децата чрез
личния пример на по-големи
ученици показали добри
постижения
в
училище,
използваийки
метода
„ученици обучават ученици”

живота в
училище и
активно участие
в мероприятията

от
прогимна
зиален
етап
Постоянен

o Избиране и активно участие Популяризиране
в работата на Ученическия на идеите на
парламент
учениците и
техните виждания
за училищния
живот
o Работа с родителите чрез Преосмисляне на
изграждане на родителски ценностите в
клуб
семейството и
извеждане на
образовонието
като основна
потребност.
o Организиране на „Училище Възпитаване на
за родители”
отговорно
поведение и
отношение към
училището и
2

Учите
лски
колект
ив
Дирек
тор

учител
и

Февруари
2019 година

o Индивидуално участие в
проекти и пертньорство по
проекти,
касаещи
интеграцията на децата от
групите на малцинствата

o Професионална ориентация
за
продължаване
на
образованието в следващ
етап
2.10. Създаване на СИП „Фолклор на
етносите”
3. Формиране
на
подходящ
социалнопсихологическ
и климат, който
да помогне за
реализацията
на Програмата

3.1. Поддържаща квалификация на
учителите за работа в мултиетническа
среда и с деца билингви

неговата роля в
обществения
живот
Реализация на
повече проекти,
ангажиращи
интереса на
учениците и
създаване на
потребност от
образование
Придобиване на
основно
образование и
възможност за
по-добра
реализация
Възпитание на
толерантност към
другите,
към различните

Повишаване
на
квалификацията
на учителите
3.2.
Стимулиране
на
учениците, Развитие на
постигнали добри резултати в училище
творческите
3

Директ Постоянен
ор

Директ Април - май
ор
2019 година

Учител Ноември
и
2018 година
Дире
ктор,
учите
ли

Постояне
н

Учител Постоянен
и

заложби и
таланти на
учениците
3.3 Провеждане на екскурзии, пленери и Възпитание в
състезания
здравословен
начин на живот
и любов към
природата

Учител постоянен
и

Планът е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №1/17.09.2018 година

4

