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I.

Обосновка на програмата

Глобализацията в съвремието създава условия хората да пътуват, да живеят на
различни места в Европа, да са граждани на света, да учат в интернационална среда и да
работят в мултинационални институции. Това

и една от основните причини днес

образованието в световен мащаб да е изправено пред сериозни предизвикателства, като
една от най-тревожните тенденции е ученици, чиито семейства пътуват или работят на
различни места в Европа да нямат възможността да продължат образованието си или това
тяхно право да не бъде зачитано. В този смисъл изграждането на комплекс от умения за
общуване и мотивация и ангажираност на учениците и техните родители към ценностите
на образованието и неговите възможности да подпомогнат израстването и реализацията на
младите хора е повече от необходимо, тъй като следва да обхваща и разглежда
пораждащите се въпроси:
за възможните причини за ранното отпадане от образованието и за тяхното преодоляване;
за възможностите за предоставяне на гъвкави форми за образование на ученици, които по
обективни причини нямат осигурена възможност за достъп до училищно образование.
Образованието все повече поема в посоката към развиване на интеркултурни умения, но и
към произтичащата от тях тенденция, в която пребиваването на дете в училищна възраст в
Европа

, поради незасичащите се електронни системи с налични ученици не би

могло да бъде проследено като учещо се в определено учебно звено. А в условията на
фактическо двуезичие в БСУ „Христо Ботев” – гр. Братислава, при интензивно
междукултурно общуване чрез образование и възпитание, срещата на различните култури
често е комплицирана и задължително се нуждае от съчетаване, внимание върху
детайлите и задължително функциониране в толерантна среда. То би могло да бъде
особено обогатяващо и ползотворно именно при зачитане на общочовешките ценности и
уважение както към отделната култура, така и към обществените ценности като цяло. На
фона на тези реалности все по-ясно се очертава необходимостта от приемане и
изпълняване на мерки за задържане на учениците в училищата. Образованието всъщност е
онзи механизъм, чрез който те ефективно могат да бъдат включени в модел на позитивна
среда, където да придобият онагледен социален опит за учене през целия живот.
Създаването на мотивация изисква ресурси, които училището следва да отделя и да се
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грижи за ангажираността на вниманието на учениците и техните родители към следване и
осъществяване на най-добрия интерес на детето.
Образованието представлява мощен стимул за успешна житейска реализация и в този
смисъл БСУ формира свои цели, дейности и мерки за превенция на ранното отпадане от
училище.

II.

Цели на програмата

1. Задържане на учениците в училище;
2. Създаване на условия за непрекъсната, позитивна и стимулираща учебна работа;
3. Изграждане на умения за общуване с представители на различни култури;
4. Съзнателно изграждане на респект, толерантност и позитивна среда;
5. Продължаващото обучение на учителите, които са решаващ фактор при
възпитанието на децата и учениците;
6. Създаване на условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст;
7. Приобщаване на родителите към училището за осигуряване на активното им
участие в образованието на техните деца и в най-добър интерес на ученика,
улесняване достъпа им до училището и създаване на възможности те да са част от
учебния процес и вземането на важните решения, касаещи най-добрия интерес на
учениците, в него;
8. Съвместна работа със социалните и с други служби в Република Словакия за
защита на децата;
9. Разглеждане на теми, свързани с професионалното ориентиране на учениците като
стимул за мотивация и превенция на ранно отпадане от училище;

III.

Дейности по изпълнение на програмата

1. Осигуряване на финансова достъпност на образованието в БСУ и грижата за
децата;
2. Постоянна и продължаваща методическа подготовка на часовете по учебните
програми по предметите и на всеки конкретен урок;
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3. Прилагане на учебната програма на практика (планиране, организиране,
реализиране и контрол върху резултатите от учебната дейност), обясняване на
достъпен език на връзката с живота на знанията, уменията и отношенията,
получавани в училище и оценяване на перспективата за развитие на БСУ „Христо
Ботев” – гр. Братислава;
4. Изграждане и развиване на механизми за работеща обратна връзка с учениците и
техните семейства за степента на усвояване на учебния материал, за собственото
представяне, за проблемите на учениците в учебния процес;
5. Техническо осигуряване на учебния процес – прилагане на иновативни методи и
информационни източници, технически средства и технологии;
6. Управление на средата - грижа за организацията на материалната среда и за
психологическия микроклимат;
7. Управление на опита на учениците в ученето – за подпомагане на учениците в
изграждането на подходящи стратегии и стилове на учене, създаване на
възможности за попълване, разширяване и затвърждаване на знанията и уменията
им. Интегриране на опита на различните ученици според културната им
идентичност;
8. Организиране на форми на участие на учениците и техните родители във вземането
на решения, касаещи техния най-добър интерес като участници в училищната
общност;
9. Разглеждане и прилагане на добри практики, изготвяне на политики и правила,
организиране на училищни и дистанционни обучения и тренинги;
10. Изграждане у учениците на чувство за отговорност, базирано върху умения за
идентифициране, проследяване и установяване на взаимовръзката между причина и
следствие;
11. Организиране на езикови курсове по български език за родители от небългарски
произход, целящо привличането им като партньори в учебно-възпитателния
процес;
12. Съвместна работа с Гражданското сдружение „Приятели на БСУ” за финансово
подпомагане на ученици с недостатъчни доходи, пътуващи, полусираци и сираци и
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др., които да получават финансова помощ за закупуване на карти за транспорт, за
организиране на абитуриентска вечер, за безплатна училищна екскурзия и др.;
13. Съвместна работа с Българското посолство в Братислава за стимулиране на
мотивацията и ангажираността на ученици в неравностойно положение, по смисъла
на ЗПУО и ДОС чрез включване в инициативи, кампании, конкурси и др. изяви,
където да презентират своите знания и дарби;
14. Осигуряване на материални стимули, с които да се награждават учениците от СУ,
по критерии, определени от ПС.
15. Обучение за постигане на ангажираност и мотивация при усвояване,
интерпретиране и прилагане на знанията, уменията и отношенията, придобити в
училищното образование, постигнато чрез:
-

интердисциплинност:

темите,свързани

с

етническото

многообразие

и

толерантност да се включват под различни, вкл. иновативни форми в преподаването по
различните учебни предмети.
-часовете на класа, съгласно държавния образователен стандарт, вкл. за всички
останали часове по предмети, които заедно с останалите теми, третират проблемите и на
образователното включване, на възможностите за паралели с реалния живот и
професионалното ориентиране;
-

работа по проекти – едно от основните средства за обучение, даващо

възможност да се изследват и осмислят реални проблеми и да се решават конкретни
задачи, като самите ученици се включват в разрешаването на определени казуси,
съобразени с техните дарби, интереси и потребности.

Програмата е приета на заседание на ПС с протокол № 16/03.09.2018 г.
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