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ДЕТСКА ГРАДИНА № 197 „КИТНА ГРАДИНА”
гр.София, район Люлин, кв.Филиповци

СТРАТЕГИЯ
За интеграция на децата от етнически малцинства в
ДГ № 197 „Китна градина” за периода от 2017/2019 г.
Интегрирането на децата от етническите малцинства е гарантирано от приетите
национални документи, като две от тях са приоритетно насочени към образователната
сфера „Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически
малцинства” и Национална програма за развитие на училищното образование и
предучилищно възпитание и подготовка /2006 – 2015г./
Главната цел
Осъществяване процеса на интеграция на децата от етнически малцинства, чрез
равен достъп до качествено образование.
Специфични цели:
1.Намаляване до минимум броя на необхванатите деца от етническите малцинства в
задължителната предучилищна подготовка.
2.Подобряване на материално – техническата база на ДГ – 197 „Китна градина”и
подобряване качеството на обучение в тях.
3.Квалификация на учителските кадри за работа в интегрираща среда.
Ценности и ръководни принципи
1.Ценностите и ръководните принципи за равенство и недискриминация, както и
международните стандарти в областта на правата на човека,закрила на децата и защита
на малцинствата са в основата на настоящата програма.
2.Принцип на равен достъп до качествено образование.
3.Интеграцията е процес, който ангажира както детската градина,така и семейството и
други общински структури.
4.Утвърждаване в детската градина атмосфера на междукултурно опознаване,
сътрудничество и сближаване чрез различни форми на изкуството.

5.Подобряване на социално психическия климат в извънучилищна среда по отношение
образование на децата от ромски произход.
6.Активността на малцинствените общности е от ключово значение за осъществяване
на интеграционния процес.
Главната цели специфичните целина стратегията ще се реализират чрез работа
по следните направления:
1.Включване на децата от етнически малцинства в допълнителни форми /използване на
мултимедийни продукти в процеса на обучение, запознаване с традиции и обичаи на
различни етноси, честване на различни празници – Коледа, Василица и др./
2.Подпомагане на изоставащите деца чрез допълнителни занимания.
Задачи:
1.Осигуряване на материална и образователна среда за пълноценна социализация и
развитие творческите способности на детето.
2.Утвърждаване на атмосфера на междукултурно опознаване и сближаване чрез
формите на изкуството и езика. Участие на децата в български и ромски празници на
ниво детска градина, общинско ниво, регионално ниво.
3.Развитие на говорните умения и използването на поведенчески и езикови изразни
средства чрез дидактични игри, използване на мултимедийни продукти, интерактивна
дъска с междукултурни акценти.
4.Социализация на децата за по - успешна адаптация към училищната среда.
5.Пресъздаване на традиции и обичаи за изграждане у децата на нравствени ценности и
съхраняване на културната идентичност.
6.Създаване на позитивни взаимодействия чрез включване на родителската общност
при подготовката и провеждането на дейностите.
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