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ВЪВЕДЕНИЕ  

Уязвими  са  онези  лица  и  групи, които  тьрпят  ограничения  по  отношение  на  

участието  им  в  социалния  живот  и  ползването  на  социални  права . Уязвимите  групи  не  

успяват  да  получат  достъп  или  да  се  възползват  от  възможностите , които  предлагат  

обществото  и  икономиката , и  стават  жертва  или  попадат  в  ситуация  на  риск  от  социално  

изключване . Причините  за  това  са  различни  и  разнообразни  като : живот  в  крайна  

бедност  или  ниски  доходи  и  материални  лишения ; социални  и  психологически  фактори ; 

недостъпна  среда; здравни  и  възрастови  проблеми ; липса  или  недостатъчни  социални  

умения  и  образование ; отношение  към  тях, основано  на  предразсъдъци ; липса, 

ограничен  достъп  или  неадекватни  услуги  и  т.н. 

Училищната  програма  за  равен  достъп  до  образование  работи  в  посока  за  изграждане  

на  среда  за : 

• разгръщането  на  потенциала  на  всеки  ученик  за  личностно  развитие, както  и  

успешна  реализация  и  социализация ; 

• по-високо  качество  и  по-добър  достъп  до  образование ; 

• ранна  превенция  на  обучителнизатруднения ; 

• включващо  обучение  на  деца  и  ученици  със  специални  образователни  

потребности  (СОП ); 

• включващо  обучение  и  социално  включване  на  ученици  с  девиантно  поведение ; 

• разширяване  на  обхвата  на  институциите  в  училищното  образование  за  

осъществяване  на  включващо  обучение  и  надграждане  на  досегашния  

положителен  опит  в  тази  област. 

Националната  програма  за  равен  достъп  до  образование  и  личностно  развитие  цели  

осигуряване  на  равен  достъп  и  подкрепа  за  развитие  и  приобщаване  в  системата  на  
предучилищното  възпитание  и  подготовка  и  училищното  образование  на  децата  и  

младежите  като  предпоставка  за  равноправно  социално  включване  и  пълноценна  
личностна  реализация  и  участие  в  развитието  на  местните  общности  и  страната . 

В  контекста  на  националните  политики , законът  за  предучилищното  и  училищно  
образование  възлага  на  педагогическия  съвет  в  училище  да  изготви  и  приеме  училищна  
програма  за  предоставяне  на  равни  възможности  и  за  приобщаване  на  децата  и  
учениците  от  уязвими  групи  /чл. 263, ал .1,т.9/. 

1. Общи  положения  

Настоящата  програма  начертава  цели  и  задачи  на  работа  с  ученици  от  АЕГ  „Гео  
Милев" - Бургас  и  урежда  взаимоотношенията  между  институциите  във  връзка  с  
предоставяне  на  приобщаващо  образование . 

Училищната  програма  има  за  цел  да  предостави  равни  възможности  за  
приобщаване  на  учениците  от  уязвими  групи, както  и  ефективно  да  приложи  училищна  
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политика  за  подобряване  на  качеството  на  училищния  живот  на  ученици  с  увреждания , 

недопускане  на  дискриминация  по  отношение  на  пълноценно  и  активно  участие  във  

всички  области  на  училищния  живот . 

Програмата  е  изготвена  в  съответствие  с  действащите  стратегически  и  оперативни  

национални  документи  и  в  изпълнение  на  държавната  политика  за  предоставяне  на  

равни  възможности  на  българските  граждани  и  за  приобщаване  на  учениците  от  
уязвими  групи . 

11. НОРМАТИВНА  ОСНОВА  НА  УЧИЛИЩНАТА  ПРОГРАМА  

• Стратегия  за  образователна  интеграция  на  деца  и  ученици  от  етническите  

малцинства  (2015 - 2020); 

• 2000 Европейската  социална  харта  /ревизирана /; 

• 1992 - Европейската  конвенция  за  защита  на  правата  на  човека  и  основните  

свободи  и  първия  допълнителен  протокол  към  нея;. 

• 1970 - Международния  пакт  за  граждански  и  политически  права  и  

Международния  пакт  за  икономически , социални  и  културни  права; 

• 3акон  за  предучилищното  и  училищно  образование ; 

• Стандарт  за  приобщаващото  образование . 

Програмата  включва  ред  и  начини  за  оказване  на  обща  и  допълнителна  подкрепа  на  

ученици , съобразно  техните  интереси , потребности  и  нужди . 

АЕГ  „Гео  Милев" е  институция , която  спазва  препоръките  на  Съвета  на  Европа, 

отправени  към  всички  организации  да  работят  активно  в  обласпа  на  интегрирането  на  

хората  с  увреждания  и  уязвими  групи . 

111. АНАЛИЗ  НА  УЧИЛИЩНАТА  СРЕДА  

През  последните  години  в  училището  има  все  повече  ученици  от  различни  

националности , различни  вероизповедания , с  различни  традиции  и  културни  норми, 

което  налага  изграждането  на  един  нов  комплекс  от  умения  за  общуване , а  така  също  и  
познания  за  възможните  точки  на  различие  и  начините  за  тяхното  преодоляване , за  

толерантност  към  другите  и  към  самите  себе  си. Срещата  с  различни  хора  и  с  различни  

култури  често  е  трудна, но  с  известни  усилия  тя  би  могла  да  бъде  особено  обогатяваща  
и  ползотворна. 
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Английска  езикова  гимназия  „Гео  Милев" разполага  с  много  добра  материална  

база, която  предоставя  на  своите  възпитаници : 

• богата  училищна  библиотека ; 

• кабинет  на  психолог ; 

• кабинет  на  педагогическия  съветник; 

• компютьрни  стаи; 

• медицински  кабинет; 

• училищен  стол  и  др. 

В  училището  се  предприемат  политики  в  следните  области : 

• интеркултурно  образование ; 

• толерантно  отношение  към  човешката  индивидуалност ; 

• междуличностни  отношения  и  социални  умения, 

• особено  важно  се  оказва  обучението  на  учителите , които  са  решаващ  фактор  

при  възпитанието  на  подрастващото  поколение ; 

Ключовата  роля  на  образованието  за  изграждането  на  една  по-висока  култура  на  
толерантност  и  приобщаване , се  състои  в  ранното  образование , достъпно  за  всички , 

независимо  от  социалноикономическия  им  статус  и  интелектуалните  им  умения  и  

възможности . 

Обхващането  на  всяко  дете  с  увреждане  в  училищна  възраст  в  образователната  

система  и  изграждането  на  съответната  подкрепяща  среда  за  него  е  основна  дейност  за  

достъп  до  качествено  образование . 

1V. ВОДЕЩИ  ПРИНЦИПИ  ПРИ  РЕАЛИ3АЦИЯТА  НА  ПРОГРАМАТА  

• Равен  достьп  и  приобщаване  на  всеки  ученик ; 

• Равнопоставеност  и  недопускане  на  дискриминация ; 

• Съхраняване  на  етнокултурното  многообразие ; 

• Приемане  и  зачитане  на  уникалноспа  на  всеки  ученик; 

С  цел  продължаване  на  създаването  на  подкрепяща  среда  за  обучението  и  
възпитанието  на  учениците  е  създадена  програма , която  включва : 

1. Екипи  от  специалисти , в  зависимост  от  потребностите  на  учениците . 

2. Диагностична  и  консултативна  дейност . 

3. Учебни  програми  по  профилиращи  учебни  предмети  и  други . 
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4. Образователни  програми  на  деца  с  майчин  език, различен  от  българския . 

5. Програми  по  гражданско  образование  и  културно  многообразие . 

б. Допълнителни  учебно  -технически  средства  и  среда  за  обучение . 

7. Достьпна  архитек ryрна  среда . 

8. Учебно  -технически  средства . 

V. ЦЕЛИ  НА  ПРОГРАМАТА  

1. Раннапревенция  на  обучителни  затруднения  

2. Пълноценнасоциализация  на  ученици  със  специални  образователни  потребности, 

ученици  с  физически  и  ментални  увреждания  и  ученици  от  етническите  малцинства . 

3. Гарантиране  на  равен  достъп  до  качествено  образование  за  учениците  със  специални  

образователни  потребности , ученици  с  физически  и  ментални  увреждания  и  ученици  от  

етническите  малцинства . 

4. Утвърждаване  на  интеркултурно  и  подкрепящо  образование  като  неотменна  част  от  

процеса  на  модернизация  на  българската  образователна  система . 

5. Съхраняване  и  развиване  на  културната  идентичност  на  учениците  от  етническите  

малцинства . 

б. Приемане  и  зачитане  уникалноспа  на  всеки  ученик  - неговите  индивидуални  

потребности  и  възможности , личностни  качества , знания , умения  и  интереси , за  да  

може  ученикът  да  развие  максимално  своя  потенциал . 

7. Оси ryряване  на  електронни  устройства  за  учениците , които  нямат  или  имат  ограничен  

достьп  до  компютърни  технологии . 

V1. ДЕЙНОСТИ  ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ  

1. Работа  с  родителските  общности  за  преодоляване  на  негативни  стереотипи  и  

дискриминационни  нагласи  спрямо  различните  етноси  и  учениците  с  увреждания . 

2. Оси ryряване  при  необходимост  на  допълнително  обучение  по  български  език  за  деца  и  

ученици  от  етническите  малцинства . 

3. Осъществяване  на  извънкласна  работа , занимания  по  интереси  и  на  организиран  отдих  

и  спорт  в  мултикултурна  образователна  среда , съчетана  с  традициите  на  отделните  

етнически  групи . 

4. Изграждане  и  функциониране  на  информационна  система  за  проследяване  на  

учениците  в  риск. 
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5. Създаване  на  условия  за  развитие  на  талантливите  ученици  с  увреждания  чрез  

насърчаване  на  техните  творческите  изяви. 

б. Предоставяне  на  електронни  устройства  за  учениците, които  нямат  или  имат  ограничен  

достьп  до  компютьрни  технологии. 

7. Подкрепа  за  личностно  развитие  в  съответствие  с  индивидуалните  образователни  

потребности  на  всеки  ученик. 

• превенция  на  проблемно  поведение  

• грижа  за  здравето  

• занимания  по  интереси  

• кариерно  ориентиране  

• консултация  по  предмети  

Настоящият  документ  е  изготвен  от  работна  група  на  АЕГ  „Гео  Милев" . Документьт  има  за  

цел  да  подпомогне  дейността  на  учителите  за  предоставяне  на  равни  възможности  и  

приобщаване  на  учениците  от  уязвими  групи. 
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