От 1 декември 2015 година Регионален инспекторат по образованието Сливен е партньор в стратегическо партньорство в сферата на училищното
образование по програма „Еразъм +“. Проектът е с продължителност две
години – до 1 декември 2017 година. Партньори са Asociación de Inspectores
de Educación del Principado de Asturias / Регионален инспекторат по
образованието – гр. Овиедо, област Астурия, Испания, и EDIRNE İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / Регионален инспекторат по образованието, гр.
Одрин, Турция. Координатор на проекта е Испания.
Основна цел на проекта „Ранното отпадане от училище: изследвания и
стратегии за предотвратяването

му в училищата в Испания, България и

Турция“ е да се идентифицира и изследва проблема за отпадането на
учениците от системата на образованието в областите Сливен, Астурия и
Одрин, да се направи оценка на действащите в момента политики за
превенция на отпадането на учениците и задържането им в класните стаи, да
се обмени опит между партньорите, да се споделят успешни практики, да се
организират

обучителни

дейности

за

учителите,

подобряващи

професионалната им компетентност с цел достигане на европейски
измерение в образователните системи на страните - участнички. В края на
проекта да се направят предложения и препоръки за политики и мерки по
превенцията и ограничаването на отпадането на учениците от училище.
През първия етап на проекта се проведе анкетно проучване с
училищата от трите региона. На територията на област Сливен в анкетата
участваха 67 училища. Въпросите включени в анкетата имаха за цел да
установят вида на училището, образователната степен която предлага,
социално икономическия статус на семействата на учениците, националност
и принадлежност към етнически малцинства. Чрез анкетата се проследява
броя на учениците с отсъствия по-малко от един месец за последните три
години, броя на учениците с наложени дисциплинарни наказания, броя на
случаите на тормоз, насилие, малтретиране в училище, случаите на тормоз от

интернет пространството, случаите на агресия между учениците и случаите
на агресия към учители и помощен персонал. Анкетното проучване дава
информация и за броя на учениците повтарящи класа през последните три
учебни години, броя на отпадналите и броя на учениците допуснали голям
брой отсъствия за същия период.
Първата среща на партньорите по проекта се провежда в град Сливен в
периода от 6 юни до 10 юни 2016 година. По време на визитата гостите от
Испания и Турция бяха приети от кмета и областния управител на град
Сливен, срещнаха се колектива на Регионален инспекторат по образованието
– Сливен, директори на училища, учители и ученици от област Сливен.
Участниците

в

срещата

представиха

организациите

си

и

образователната система на страната си, направиха анализ на резултатите от
проведените анкети в областите Сливен, Одрин и Астурия. Представени бяха
шест презентации на тема: „Мерки за предотвратяване на отпадането на
ученици от училище“ от учители и директори на:
 Oсновно училище „Братя Миладинови“- гр. Сливен,
 Oсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Сливен,
 ПГМ – гр. Сливен,
 ПМГ „Добри Чинтулов“ - Сливен,
 Основно училище „Найден Геров“ - с. Гавраилово, община
Сливен,
 Основно училище “Св. Паисий Хилендарски“- с. Сотиря, общ.
Сливен.
В програмата на визитата

участниците в проекта

посетиха осем

училища и две детски градини:
 в община Сливен – ПМГ“Добри Чинтулов“, ГПЗЕ “Захарий
Стоянов“, ПГХТ “Акад. Н. Неделчев“, Основно училище „Д.
Петров“, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“- с. Сотиря и ОДЗ “ Елица“.
 в община Нова Загора - ПГСС и СОУ“Христо Ботев“.

 в община Котел - Център за ранно детско развитие - гр. Котел.
Директорите

от

област

Сливен

определят

причините

за

преждевременното отпадане на учениците като социално - икономически,
образователни и семейни или етнокултурни. Те считат, че отпадането на
учениците от училище е не само социален, но и педагогически проблем.
Причините са комплексни. Корените на явлението са както в семейната среда
и мотивацията за учебен труд, така и в педагогическата колегия.
Приоритет в работата на партньорите по проекта е оказването на
подкрепа от страна на трите партниращи институции на училищата в
съответните региони за справяне с преждевременното напускане на
учениците от училище, насърчаване на развитието на съвместни проучвания
и изследвания по проблема, развитие и обмен на иновативни успешни
практики, подкрепа и непрекъснато внедряване на мерки за превенция и
ограничаване на отпадането.

