УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО
ОТПАДАНЕ
ОТ УЧИЛИЩЕ
Преждевременното напускане на училище е сложно явление,
което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на
пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства,
върху възможностите за развитие на техните общности и върху
цялостното социално-икономическо развитие на една страна в
средносрочен и дългосрочен план.
Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана
политика и ангажираност на всички сектори и институции,
свързани с образованието и с личностното и професионалното
развитие на децата и младите хора в България.
Основни причини за преждевременното напускане на
училище
Разработването и прилагането на цялостни, широкообхватни и
ефективни политики за намаляване на уязвимостта на рисковите
групи е свързано с проучване, анализиране и систематизиране на
специфичните причини за преждевременното напускане на
училище и (набелязване) на необходимите мерки за задържане в
училище. Заедно с това е необходимо осигуряването на единна и
надеждна база данни и осъществяването на политики на всички
нива за специфичните предизвикателства на различните равнища
– областно, общинско и училищно и за гарантиране на
индивидуалния подход към всеки отделен случай на
преждевременно напускане на училище.
Причините за преждевременното напускане на училище могат да
бъдат класифицирани в:

Икономически причини
Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и
бедността поставят много деца в затруднени условия, водещи до
повишен риск от отпадане от училище.
Социални причини
Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия,
конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно
въздействие на домашната среда, функционална неграмотност
или ниско образование на родителите, непълни семейства, деца и
ученици в риск от извършване на противообществени прояви,
ученици с поведение, което е трудно или е в конфликт със закона,
домашно насилие, незачитане правото на избор на децата,
налагането на строги наказания.
Образователни причини
Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на
учебното съдържание, слабости в методиката на преподаване и в
организацията на обучението. Образователните причини са
свързани и с начина на оценяване, навиците за учене, негативни
нагласи на участниците в образователния процес и липсата на
мотивация, качеството на учебниците. Големият брой отсъствия,
липсата на достатъчно ефективна система за контрол върху
начина на воденето и отчитането им, влошената дисциплина.

Слаби страни в обучението
- Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане;
- Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за
създаване на подкрепяща среда за ученици, застрашени от
отпадане;
- Недостатъчна ефективност на взаимодействието „училище –
родители”;
- Относително голям брой извинени и неизвинени отсъствия
на учениците .

Индификация на проблема и анализ на ситуацията за
овладяване и превенция на ранното отпадане
- Допускане на неизвинени отсъствия, поради липса на
интерес или слаби постижения;
- Продължително отсъствие от училище;
- Лоши прояви по отношение на дисциплина и
междуличностно общуване в училище;
- Голям брой слаби оценки;
- Миграция на един или двама родители в страната и
чужбина – В търсене на по-добри условия за препитание,
голяма част от родителите мигрират. Част от децата
мигрират с тях и прекъсват образованието си, връщайки се
след месеци и години, или продължават обучението си или
отпадат. По-голяма част от децата остават под грижите на
много възрастни хора или без никакви грижи, което крие
големи рискове от отпадане или за качеството им на
обучение, поради чести отсъствия от училище и липса на
контрол;
- Ранна бременност и брак при деца от малцинствата.

Дейности за превенция на отпадането от училище
1. Изготвяне на ежемесечни отчети от класните ръководители
за броя на отсъствията и причините, поради които
учениците отсъстват;
2. Изработване ежегодно актуализиране на регистър на
застрашените от отпадане деца;
3. Анализ на постиженията на застрашените от отпадане
ученици и осъществяване на педагогическа подкрепа от
страна на учителите и училищното ръководство;
4. Провеждане на задължителна допълнителна индивидуална и
групова работа по съответните предмети, предоставяща
възможности за индивидуален темп при усвояване на
учебния материал от застрашените от отпадане ученици;
5. Включване на учениците застрашени от отпадане в
извънкласни дейности;
6. Задълбочаване на връзката с родителите или настоиниците;
7. Повишаването на информираността и чувствителността на
родителите и учениците към задължителния характер на
образованието;
8. Поддържане на връзка с местните представители на МВР и
Общината.
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