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I.

ФИЛОСПФИЯ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма е изготвена в съответствие с действащите стратегически и
оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на
държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български
граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи .
Училищната програма се базира на:
•
•
•
•
•
•

Закон за предучилищното и училищно образование ;
Наредба за приобщаващото обазование ;
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства;
Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012-2020 г.);
Закон за защита от дискриминация ;
Конвенция за борба срещу дискриминацията в обласгта на образованието

Създаване на условия за предоставяне на равен досrьп до
II. ОСНОВНА ЦЕЛ :
образование, равни възможности и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете гл
ученик, което да носи полза на самите деца, техните семейства и на обще • гвото.
Специфична цел :, Формиране на процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалностга на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на
всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси , насочени към премахване
на пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на
учениците във всички аспекти на живота на общностга.
Уязвимн групн ученицн в ПГИ „Д-р Иван Богоров":
•
•
•
•
•
•
•

Ученици, диагностицирани със специални образователни потребности ;
Ученици с хронични заболявания ;
Ученици с двигателни увреждания ;
Ученици в риск;
Ученици сираци и полусираци, бежанци ;
Ученици с изявени дарби ;
Ученици от различни етнически групи и с други идентифицирани нужди .

III. ПОДКРЕПА ЗА JII-iЧНOCTHO РАЗВИТИЕ
ЗАДАЧИ :
•

•

•

Осигуряване на подкрепа за личностно развитие чрез изграждане на
пQдходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на
способностите и уменията на учениците .
Предоставяне на подкрепа за личностно развитие в съответствие с
индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки
ученик.
Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към
интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика,
съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и

•

•

•

адаптирани към способностга му да прилага усвоените компетентности
на практика.
Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и учеі iик индивидуалните потребности и възможности , личностните качества,
знанията, уменията и интересите, на които образователната институция
трябва да отговори по подходящ начин , така че детето или ученикът да
развие максимално своя потенциал .
Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на
образователните институции в областта на приобщаващото образование
на всички равнища - управление и екипност, използване на
приобщаващи педагоrически практики, създаване на сигурна и
подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на
качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието
им върху обучението и постиженията на децаrл и учениците ;
Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото
образование - училището, детето/ученика, семейството и общността .

IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички
участници и пряко ангажирани институции , неправителствения сектор и социалната

общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции,
Н ПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените
цели .

