РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН
ФОРУМ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

От 26 до 28 октомври 2016 г. в гр. Сливен се провежда кръгла маса на тема:
„Добри практики за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в детските градини и в училищата в област Сливен“. Форумът се
организира от Регионално управление на образованието – Сливен в изпълнение на
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
(2015-2020) и Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Форумът беше открит от началника на РУО - Сливен д-р Бисерка Михалева.
Гости бяха г-жа Пенка Иванова от Министерство на образованието и науката, която
сърдечно поздрави организаторите и участниците, областният управител Татяна
Петкова, директори на дирекции в общински администрации Сливен и Нова Загора,
експерти от община Твърдица. Поздравителен адрес до участниците в събитието бе
изпратен от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.
При голям интерес от страна на колегията и на институциите 75 учители от
детски градини, от начален, прогимназиален и гимназиален етап представят опит в
прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от всички етноси.
Добрите практики отразяват постигнатите резултати и продължаващите дейности по
изпълнение на стратегическите цели:
1.

Пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства



Работа със семейството за разясняване на ползите от интегрираното образование;



Формиране на родителски клубове с участието и на родители от етническите малцинства

за преодоляване на негативни стереотипи спрямо различните етноси;


Участие в регионални, национални и международни конференции за разпространение на

добри практики за изпълнението на целите на Стратегията.
2.

Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от

етническите малцинства


Назначаване на помощник на учителя, в рамките на образователни проекти, за

допълнителна подкрепа за образователно-възпитателни дейности с деца от етническите
малцинства;



Използване на електронни уроци за представяне по интересен начин на образователното

съдържание;


Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които

българският език не е майчин;


Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в

мултикултурна образователна среда;


Осъществяване на разнообразни извънкласни дейности, занимания по интереси и на

организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на
отделните етнически групи.
3.

Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на

модернизация на българската образователна система


Обхващане на децата в разнообразни форми за взаимно опознаване на културите на

етническите общности;


Включване на културните традиции на различните етнически групи в проблематиката на

интеркултурното образование в детската градина.
4.

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците

от

етническите малцинства


Включване в годишния план за дейността на детската градина и на училището на

традиционен празничен календар с изяви на деца и ученици от различните етнически групи;


Работа по образователни проекти с партньорски организации за съхраняване и развиване

на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в образователновъзпитателния процес.

Добрите практики на учителите са широко отразени от регионалните медии и ще бъдат
публикувани на електронната страница на РУО – Сливен, за да бъдат полезни за всички
заинтересовани страни.
Най-добрите педагогически практики ще участват в организираната от Министерството
на образованието и науката и Синдиката на българските учители
практическа конференция от 9 до 11 ноември, 2016 г. в гр. Велинград.

Д-р БИСЕРКА МИХАЛЕВА
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