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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ЦЕЛИ: 1.Повишаване качеството на образование на децата от уязвими
групи.
2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детската
градина чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца
от ромски произход.
3. Обхващането на всяко дете с увреждане в предучилищна
възраст в образователната система .
4. Приобщаване на родителите към образователния процес и
засилване на участието им в живота на ДГ.
ДЕЙНОСТИ: 1.1Подготовка на децата в ранна детска възраст за бъдещо
тяхно пълноценно включване в образователния процес , особено на деца от
малцинствени етнически групи.
1.2 Провеждане на допълнителни дейности с деца билингви
по български език.
1.3 Разнообразяване на учебното съдържание , чрез
използване на открити уроци , открити моменти.
2.1 Включване на деца в допълнителни дейности /участие в
тържества и изяви на общинско ниво , конкурси и изложби/.
2.2 Празнуване на рождени дни и „1 юни –Ден на детето”
2.3 Прилагане на разпоредбите в правилниците на
детската градина за гарантиране на толерантно отношение към децата от
етнически малцинства.
3.1 Създаване на подкрепяща среда за обучението и
възпитанието на децата със специални образователни потребности която
да включва: а/ достъпна архитектурна среда , б/екип от специалисти ,
диагностична , консултативна и рехабилитационна дейност ,
индивидуални образователни програми , дидактически материали и учебни
помагала.
3.2 Изградени положителни нагласи към включващо
обучение в различни общности – учители , деца и родители.
3.3 Създаване на условия за развитие на талантливите
деца с увреждания чрез насърчаване на техните творчески изяви.
3.4 Достъпност на художествените произведения.

4.1 Приобщаване на родители на деца от етническите
малцинства към дейността на родителски актив и за своевременно
решаване на възникнали конфликти и проблеми.
4.2 Осигуряване на квалификация на учителите за работа
в мултикултурна среда. Обучение на учителския персонал в толерантност
и възприемане на различията като богатство и обучение на самите деца в
толерантност от най – ранна възраст , насърчаване на самоуважението и
уважението към другите , независимо от расовите им белези и етническа
принадлежност.
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