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за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства

УТВЪРЖДАВАМ:
(ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА
ДИРЕКТОР на II АЕГ)

ПРОГРАМА
за образователна интеграция на учениците от етнически
малцинства и други националности във II АЕГ „Томас
Джеферсън
Програмата е част от Стратегията за развитие на училището с период
на изпълнение 2016 – 2020 година.
Нейни приоритети са:
 Осигуряване на равен достъп за качествено образование на всички
приети ученици, независимо от етнокултурните им различия;
 Формиране на уважение към правата и свободите на всеки индивид, като
базисна гражданска ценност;
 Създаване на условия и подходяща училищна среда за проучване и
опознаване на бита и културата на отделните етнически групи;
 Създаване на подходящ социално-психологически климат в училище за
пълноценно участие в УВП;
 Използване на методи и форми в УВП, формиращи нормално,
толерантно отношение към етническите общности и преодоляващи
етноцентризма в учебното съдържание;
 Недопускане на прояви на дискриминация и оказване на консултативна
педагогическа помощ при затруднена адаптация.
Дейности за реализиране на Програмата:
1. Актуализиране на Програмата за квалификация на педагогическите
кадри във II АЕГ в областта на образованието за работа в мултиетническа
среда с основен акцент на интеркултурната компетентност. Организиране на
квалификационни курсове по теми от проблема с лектори от ДИУУ и ФП към
СУ „Св. Климент Охридски”.
 Обучение на преподавателски екипи за проектни дейности:
Отговорник: Директор
Срок: м. декември, 2016 г. година
2. Подобряване на учебната среда за реализиране на училищната
програма за интегрирано обучение в мултикултурна среда. Изработване на
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образователен модел за II АЕГ. Създаване на инструментариум за нуждите
на модела.
Отговорник: Директор, зам.-директори, пед. съветници, учители
по история и цивилизация и философски цикъл.
Срок: постоянен
3. Ангажиране на УП, УН, Обществения съвет и районната администрация,
като механизми на взаимодействие с ученици, родители, обществени
организации и общински структури за прилагане на образователния модел
във II АЕГ.
Отговорници: Директор, пед. съветници
Срок: постоянен
4. Създаване на клуб „Гражданско общество” със следните акценти:
изучаване на „идеите за гражданско общество”; изучаване на идеите на Т.
Джеферсън за гражданското общество и идеите на „Декларацията за
независимостта”; изучаване на европейските граждански ценности;
възпитаване в уважение към международните стандарти за правата на
човека.
Отговорник: Директор, г-жа Надежда Алексиева – преподавател
по история
Срок: началото на учебната година
5. Създаване на клуб „Мултикултура” със следните акценти: изучаване на
бита и културата на основните етнически групи в България; изучаване на
приноса на различните култури в развитието на човешката цивилизация;
възпитаване в уважение към различието и толерантност.
Отговорник: Директор, г-жа Елена Григорова – преподавател по
история
Срок: началото на учебната година
6. Подобряване на социално-психологическия климат в извънучилищна
среда по отношение на образованието на учениците от етническите
малцинства, чрез създаване на извънкласни форми и дейности по интереси
за междукултурно опознаване и междукултурна диалогичност. Развиване на
културната идентичност и превръщане на културното многообразие в
източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие и създаване на
атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Отговорници: зам.- директор Веселина Иванова, уч. психолози,
Магдалена Дамянова, Снежанка Сергева.
Срок: м. септември
7. Създаване на административен капацитет във II АЕГ за реализиране на
програми по интеркултурно образование, човешки права, принципи и
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ценности на гражданското общество, за разработване на училищна политика
за подкрепа на гражданското и интеркултурното образование и проекти за
осигуряване на финансови механизми за реализиране на дейността на
извънкласните форми.
Отговорници: зам.- директор Веселина Иванова, уч. психолози,
учителите по философия, Снежанка Сергева и Магдалена
Дамянова – учители по БЕЛ.
Срок: постоянен
8. Създаване на благоприятна информационна среда за реализиране на
дейностите по програмата – училищни медии, информационни табла,
портфолио за клубовете, презентация на дейностите на клубовете в
мултимедийния кабинет.
Отговорници: зам.- директор - Веселина Иванова, Мария
Методиева, Анета Кинева, уч. психолози, учителите по
философия.
Срок: постоянен
9. Проучване на възможностите за разработване и реализиране на проекти
или партньорско участие в проекти към ЦОИДУЕМ, по Програма „Еразъм+“ ЦРЧР.
Отговорници: зам. директор - Веселина Иванова
Срок: постоянен
Програмата е приета на заседатие на ПС – Протокол № 1/ 01.09.2016 г. и
утвърдена със Заповед № 88/ 02.09.2016 г. на Директора на II АЕГ.

Емилия Лазарова
Директор на II АЕГ
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