РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО
ОБРАЗОВАНИЕ - РУСЕ
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ,
ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА
УСЛОВИЯ, В КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ
ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА, МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ И
РАЗВИВАТ СВОЯТА ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ,
КУЛТУРА, ЕЗИК И
ТРАДИЦИИ

O Областната стратегия за интегриране

на ромите в област Русе е приета в
съответствие с Националната стратегия
на Република България за интегриране
на ромите (2012-2020г.)
O Учебните заведения в област Русе
следват насоките за изпълнение на
политиката за социална интеграция на
ромите на областно ниво.

O Интеграцията на етническите малцинства е

активен двустранен процес на социално
включване, насочен към преодоляване на
съществуващите негативни характеристики и
последващ просперитет в обществото.
O Социалната интеграция е предпоставка за

устойчиво развитие на българското общество

O Съхраняването и развитието на културната

идентичност на децата от ромския етнос е
предпоставка за качествено образование и за
равноправна интеграция.
O Обхващането

и задържането на ромските
ученици в учебните заведения се реализира
чрез
по-успешна
социална
и
трудова
реализация и създаване на условия за равен
достъп до образование и развитие на
системата за учене през целия живот.

За осигуряване на качествено образование в мултикултурна
образователна среда, учебните заведения в област Русе си
поставят следните цели:

Превръщане на училището в привлекателна и устойчива територия,
допринасяща за здравното и емоционално благополучие на
учениците
Връщане на отпадналите от образователната система ученици,
чрез разширяване на образователните услуги

Повишаване мотивацията за учене у учениците

Усъвършенстване на системата за професионалното ориентиране,
обучение и образование

Въвеждане на ефективни подходи за комуникация
между родители и учители
Финансово и материално подпомагане на учениците
Организиране на квалификационни форми и
подкрепа на учителите за работа с деца билингви

Стремежът на учебните заведения е реализиране на
качествено образование, чрез трайни мерки за
образователна интеграция на децата и учениците от
различни етнически общности и съхранение и развитие
на тяхната идентичност

КОИ СА МЕРКИТЕ ?
O Висока базова квалификация на учителите за работа с

деца от малцинствените групи, чрез прилагане на
съвременни подходи на преподаване, съобразени с
индивидуалността на ученика
O Участие на учебните заведения в програми, свързани с

интеркултурно образование за превенция на
преждевременното напускане на училище

O Осигуряване на допълнителни образователни възможности за

ученици, застрашени от отпадане- включването им в ИИД – за
осмисляне на свободното време на учениците, занимания по
интереси, активизиране на училищното самоуправление,
ефективно провеждане на консултации, възлагане на
отговорности

O Приобщаване на родителите към училищната общност
O Координация, сътрудничество и партньорство с Д“СП“ и други

заинтересовани институции и специалисти за работа с уязвими
семейства и общности

O Организиране на вечерна форма на обучение
O Включване, чрез проект в национална система за признаване и

валидиране на компетентности,
неформално образование

придобити

в

процес

на

O Проект „Ученически практики“ – дава възможност на

учениците от професионалните гимназии да
осъществяват практиката си в реална работна
среда.
O „Платеното стажуване“ е стимул за учениците с
нисък социален статус да бъдат несамо финансово
подпомагани, но и професионално мотивирани.
O Проект „Учене в толерантност“ - е насочен към
съхраняване на културната идентичност на
учениците от различните етноси и възпитаване в
толерантно отношение.
O Етнофестивал – възпитава учениците в дух на
хармония, толерантност и взаимопомощ между
деца, младежи и възрастни от всички етноси.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Педагогическите екипи в детските градини и
училищата в област Русе осигуряват позитивна
образователна
среда,
свързана
с
правата,
задълженията и отговорностите на участниците в
образователната интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства с цел осигуряване на
условия за образование и развиване на етническа
идентичност,
култура,
език
и
традиции,
благоприятстващо развитието на личността на
всеки ученик!

