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Един споделен опит от Даниела Христова – директор
на ОбУ“П.Р.Славейков‘‘с.Джулюница

• Училището днес трябва да се справи с предизвикателствата, пред
които е изправено и едно от най-сериозните е сегрегацията!
• Българското
училище
е
многообразие
от
култури,
индивидуалности, потребности, интереси, цели.
В него неговият възел се сплитат учители, родители и деца…
•

Всяко училище има специфични особености, на които се базират
неговите образователни политики, цели и задачи.

Ще представим нашия опит, ще се спрем на стъпките, които
ОбУ “П. Р. Славейков‘‘ село Джулюница направи по пътя към
задържането на деца и родители от различни етноси в училище
и недопусна отлив на български ученици, нито сегрегиране на
училището.

Началото…
Няколко щрихи за училището:
Eдинственото оцеляло селско училище в община Лясковец.
Средищно е от 2009/2010 учебна година.
Ученици: етнически състав – смесен /ромски и български/.
Преобладаваща ромска група – миллет.
.
Всичко започва преди 1 2
години
с
образователната
интеграция на ромските ученици сред българските им
връстници от селото, в което до тогава няма ромски жители.
Оказва се, че нито децата, нито родители и учители са
подготвени да посрещнат това предизвикателство. Факт,
който предопредели и приоритетите на училищният екип, и
фокусирането на работата върху :
•

Привличане и задържане на учениците в училище

•

Мотивиране на учителите за промяна

•

Изграждане на партньорство с родителите

Учителите – решаващ фактор за
промяната !
 Ако в едно училище винаги са се обучавали само ученици от
български произход, влизането на ромски деца предизвиква
сериозни сътресения. Работещите практики и дълго смазвани
механизми изведнъж се оказват безсилни. Появяват се и
първите неуспехи, и разочарования, защото интеграцията не
се получава – децата в свободното време се делят на ромски
и български, родителите – също, липсва интерес и мотивация,
образователните резултати са ниски.
 Тук ще изведем първата изпитана истина – не можем да се
правим, че ромските деца не съществуват в училище; че
нямаме проблеми с отсъствията, с толерантността, с
родителите…
напротив, необходимо е да се изговорят ясно и точно
проблемите и заедно да се търси решение /родители и учители/!
 Трябва да поискаме промяната, защото тя, промяната,
започва от самите нас –учителите!

ЕТНИЧЕСКИ СМЕСЕНИЯТ СЪСТАВ НА ДЕЦАТА
ОПРЕДЕЛЯ СПЕЦИФИКАТА НА УЧИЛИЩЕТО
 Деца oт различни етноси могат да учат, работят и
играят заедно в спокойна и толерантна среда,
 да бъдат стимулирани да се променят към по-добро…
 Родителите на деца от различни етноси могат да
участват заедно в училищния живот,
 да подпомагат дейността на учителите…
…но само ако училището се превърне в учеща се общност,
в която всяка група – ученици, родители, учители,
ръководство могат да разчитат на разбиране и подкрепа
помежду си.

…А как да се случи това …?

Първа стъпка – потърсете хора или
организация с опит при работа с деца и
родители от ромски етнос.
ОБУЧЕНИЯ:
 Научете всичко за ромската група на учениците – история, култура,
традиции, празници
ОПОЗНАВАНЕ
 Влезте във всяка къща, запознайте се с всяко семейство
СБЛИЖАВАНЕ
 Бъдете заедно в училищните и извънучилищните изяви на децата, в
празниците на роми и българи, в трудовите дейности – почистване на
двора, боядисване на оградите и т.н.

 *Висок старт
по пътя на интегриране на ромските ученици в
училището бе срещата на педагогическия екип с професионалистите
от
ЦМДТ “Амалипе‘‘ и последващите обучения за работа в
мултикултурна среда; включване в Програмата за намаляване на
отпадането на ромски ученици от училище и в продължаващия проект
‘‘Всеки ученик – отличник’’

Втора….търсете родителите
 Работете целенасочено с тях: с ромските – за мотивация и редовно
посещение на училище, а с българските – за толерантност и уважение към
различните /преосмисляне на стандартните практики, план за работа/
 За всяка планирана дейност се съветвайте с тях и я реализирайте заедно,
като партньори.
 Доказвайте им непрекъснато, че за да е успешно училището имате нужда от
тях.
 В търсене на пътища за опознаване и сближаване на български и ромски
родители се създаде Училищно настоятелство и Родителски клуб,
стартираха различни проекти за извънкласни дейности, за изучаване на
ромски и български фолклор и традиции, култура, повишавне на
капацитета на родителската общност и т.н.
 Така постепенно и полека – крачка по крачка започна опознаването и
стопяването на ледовете между етнически различните родители.
Съвместното участие в организацията на различни училищни и
проектни дейности, празнуването на ромски и български празници,
екскурзии, походи, зелени училища и много други показа, че изведени
от ежедневната и традиционната среда, прекарвайки повече време
заедно родителите премахват предразсъдъците, опознават се,
завързват контакти и приятелства.

Трета….създайте условия за изяви
на децата
 Това се постига с реализация на разнообразни училищни и
извънучилищни представителни изяви, работата
по
проекти /тъй като финансовия ресурс на малкото училище е
ограничен/ и чрез съвместни дейности с различни НПО и
други институции, и организации.
 Училището трябва да се отвори за партньорства с читалища,
НПО и др.
 Непрекъснато е необходимо да се създават условия за
съвместни дейности между деца и родители от
различните етноси.

Четвърта стъпка…Изграждане на
позитивната образователна среда - важно
условие за успеха на всяко училище.
 Политиките за толерантност и превенция на отпадането, които избрахме за
водещи някои ключови мерки. Основно място в тях заема осигуряването на
положителен климат и толерантни взаимоотношения, както и спечелване
на доверието на родителската общност.
 Ясно поставените правила и изисквания към всички, е от огромно значение
за превръщането на училището в специално място за всяко дете.
 Друг важен момент е работата с ученици с обучителни затруднения – тук
подкрепата от учениците-наставници е от изключително значение. Направете
план с визия за успех на всяко дете и заложете развиване на силните му
страни, както и подкрепа при затрудненията!

Училищната политика за превенция на отпадането е фокусирана върху
привличането и задържането на учениците в училище, повишаване на
мотивацията на педагогическия състав в училището и привличането на
родителите в партньорство. САМО съвкупността от изпълнението на
трите основни задачи дава възможност да се намали броя на децата,
напускащи училище преждевременно и да се повиши качеството на
образователния процес.

Следваща крачка – повишавайте качеството
на образовнието и издигайте авторитета на
училището:

 Прилагайте непрекъснато иновации.
 Поставяйте все по-високо летвата…
 Стимулирайте децата да участват в различни
предизвикателства и да надграждат своите успехи.
 Всеки успех, всяка победа и крачка напред
отразявайте в сайта, във фейсбук-страницата на
училището, местните медии и т.н.

Работата с родителите - ключът за
успеха на нашето училище !
Създаването на успешна комуникация и добро
взаимодействие между родители и учители е от
изключителна важност за успеха на всяко училище.
 Обичайните форми и практики за общуване с
родителите в училище не са работещи ефективно и
не постигат желания резултат, нерядко и отблъскват
родителите, затова търсете нови и работещи…


В РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕТЕ НА РАЗНООБРАЗНИ
ДЕЙНОСТИ:
ОБУЧЕНИЯ:

Заедно избрайте темите, канете различни лектори!
Заложете на дейности, представящи бита и традициите на ромския и
българския етнос. Празнувайте различните празници заедно!

Празници и забавления
 Неформалните срещи, заедно празнуваните ромски и български празници,
както и различните инициативи на родителския клуб доведоха до активизиране на
родителската общност, участие в училищния живот, и повишаване на доверието
към училищната институция.
 Родители и учители се опознаха, общуваха, обменяха идеи, търсеха решения за
пробемите. ,

НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА И РОДИТЕЛИТЕ КАК ДА
БЪДАТ ПРИЯТЕЛИ…

СЪЗДАВАЙТЕ УСЛОВИЯ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ ДА БЪДАТ ЗАЕДНО В
ОБУЧЕНИЕ, ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ, ДА ПРЕЖИВЯВАТ НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ, ДА ОБМЕНЯТ
ОПИТ ПОМЕЖДУ СИ,
ДА СЪЗДАВАТ ТРАЙНИ ПРИЯТЕЛСТВА….

СПОДЕЛЕНО
Нашият опит показва, че провеждането на съвместни дейности, екскурзии и
зелени училища за родители от различни етноси ги сближава много…
С помощта на интересни и иновативни игри и задачи те научават интересни
неща за различните култури, празници и традиции
Споделят трудности и предизвикателства и заедно търсят решения.

Резултатите не закъсняха…

Да отворим сърцата си…

Фестивално…

УЧАСТИЕ В РОМСКИЯ
ФЕСТИВАЛ‘‘ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“
СЪРЦЕ‘‘

Тези усмивки са нашата награда!

Зад успеха на едно училище :
Екипната работа – директор, училищен екип,
родителска общност.
•

Подкрепата на институциите - община, кметство,
РУО.

•

Партньорство с Училищното настоятелство, с НПО и
други организации.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Контакти:
Даниела Христова –директор на ОУ“П.Р.Славейков‘‘ с.Джулюница,
тел.0878313580, p_r_slaveykov@abv.bg
f:oу п.р.славейков с.джулюница

