ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”-ГАБРОВО

Програма
за превенция на ранното напускане на училище
Училищната стратегия за превенция на отпадането на ученици е изработена в
контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на
предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж
„Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение
превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода
на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за найдобър старт в живота.








Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до
образование;
Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които
образованието дава;
В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса,
народност, пол, етническа принадлежност, социален произход,
вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;
Включващото образование предполага промени в образователната система,
за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много
по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата;
Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на
проблеми;
Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при
неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва
активно в образователния процес;
Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както
и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат
възможности за включване.

Стратегията се основава на иновативно, гъвкаво и личностно ориентирано
обучение:
 учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;
 да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят
заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско
общество;
 да развиват творческите си заложби и способности;
 да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за
всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

