Кръгла маса с участие на медиите по проект „Единни и толерантни към интеграция“

В края на ноември в изпълнение на проект по договор БС-33.16-2-009/03.10.2017 г. с
ЦОИДУЕМ - "Единни и толерантни към интеграция"се състоя кръгла маса в присъствие
на медиите. Там бе разяснен смисълът на Проектното предложение, което е в
съответствие със Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства 2015-2020 г. на МОН, Програма за предоставяне на равни
възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи. Разисква се
въпросът за неформалното образование и училищните извънкласни активности които
спомагат и за образователна интеграция и развитие на аналитично и перспективно
мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността. Особено важно място
в изграждането на личността заема социалното включване и развитието на социални
умения и компетенции. Важен фактор за това са извънкласните дейности, които
провокират положителна нагласа към различната културна специфика и стимулират
междукултурното разбиране и общуване. Те спомагат за повишаване на европейското
съзнание, правят участниците по-добри и отворени към света, с неговите
интеркултурни различия и явления. Според присъстващите в децата и учениците ще се
формират качества като толерантност, екипност и приемане на различията. За
учителите е предвиденото специално обучение ÃÂ¢Интеркултурна
компетентностÃÂ¢ и разработване на нови иновативни модели за работа с
родителите. Новите знания ще бъдат разпространени на доброволен принцип към
всички учители от училището и желаещите родители. Допълнителна положителна роля
ще играе и въвеждането на новите технологии, защото двете училища -  СУ "Вичо
Гръначров"и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дончево ще изградят нови умения за
споделяне чрез видеоконферентна връзка. Чрез проектът "Единни и толерантни към
интеграция" ще се разработи и реализира модел от взаимосвързани дейности, които
биха могли да се използват от други училища за формиране на толерантност и умения
за приемане на различните. Целите поставени с този проект от ръководството на
училището са свързани и с преодоляване на агресията използвайки неформалното
образование и всички негови инструменти. Пред екипа на двете училища предстои две
годишна работа, много изяви, гостувания и съвместни инициативи за да се утвърди
максимата, че всеки е отговорен за своите постъпки и толерантността е ключов момент
в етиката на взаимоотношенията.
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