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УВОД 

Образователната интеграция изисква реализация. Тя не допуска дискриминация  

на децата и учениците от уязвимите групи. Насърчава и подпомага междукултурния 

обмен и съхраняването и развитието на различните културни идентичности.   

 

I. Необходимост от училищна програма 

1.Необходимост от въвеждане на система в дейностите по предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на децата  от уязвими групи. 

2.Готовност за посрещане на нови предизвикателства по проблема. 

  

II. Визия на детската градина по  отношение на превенция предоставяне на равни 

възможности на децата от уязвимите групи. 

 Програмата се основава на визията на детската градина като, осигуряваща  

ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца  за предоставяне на равни 

възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

 

III.Силни страни на програмата : 

-  Квалифицирани учители; 

-  Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ; 

-  Допълнителни дейности финансирани от родителите; 

-  Възможности за изява; 

-  Създаване на приятелска среда; 

-  Много добра материална база; 

 

IV. Слаби страни  

-  Нисък жизнен стандарт на част от населението; 

-  Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването 

за интегриране на децата със специални образователни потребности; 

 

V. Целева група  



Деца от 3 до 7 години, които са от следните уязвими групи: деца с увреждания и 

хронични заболявания; бежанци; жертви на насилие; деца на самотни родители или 

многодетни семейства; деца, чиито родители са на работа в чужбина 

 

VI. ОБЩА ЦЕЛ  НА   ПРОГРАМАТА 

Създаване на подходяща среда за предоставяне на равни възможности и 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

 

         Оперативни цели: 

-   Пълноценна социализация на деца  от уязвими групи. 

-   Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата . 

-   Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на 

модерната образователна система. 

-  Откриване и развиване на уникалните заложби на децата от уязвимите групи. 

 

VII.ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

- Набиране и популяризиране на добър опит от заинтересованите страни по 

разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната 

интеграция на деца от уязвими групи. 

- Консултации с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-

възпитателния процес. 

- Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните и уязвими деца.  

- Осигуряване на  форми на личностна и  допълнителна подкрепа за децата от 

уязвимите групи за по-голямо изравняване на стартовите им позиции при постъпване 

първи клас. 

-  Осигуряване  на допълнително обучение от екип от специалисти – психолог, логопед, 

ресурсен учител; 

- Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от  уязвими групи за съхраняване 

и развиване на общите и специфичните им таланти. 

-  Развиване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите специалисти 

за повишаване на квалификацията и прилагане на успешни подходи за работа с деца от 

уязвими групи.  

 


