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6. ЗАЩО Е ВАЖНО ДЕЦАТА НИ ДА ИМАТ СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРИМЕРИ.
КАК ДА НАПРАВИМ КАМПАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЛЕД 7/8
КЛАС И В УНИВЕРСИТЕТ

ВСЕКИ УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК! Всеки ученик може да сбъдне своята
мечта – да стане учител, лекар, адвокат…
За това е необходимо родители и учители заедно да мотивираме и поощряваме децата
към постигане на отлични успехи в училище и завършване на образователна степен,
която ще им позволи да градят кариера и да се развиват професионално.
Ако накараш едно дете да повярва, че може да успее и искрено да се стреми към това, то
ти си успял да намериш ключа към успеха в неговото развитие – оттам нататък никой и
нищо не може да му попречи да го постигне. Така освен завършване на качествено
основно образование много важна роля има и продължаването на образованието в
средна степен. Дали това ще бъде професионално образование избора зависи от детето и
семейството му. Първото и важно условие за постигане на това е децата да завършват
успешно средно образование, което ще им позволи кандидатстване в университет с цел
сбъдване на техните мечти.
Добра стратегия за продължаване в средна образователна степен е организирането на
кампании за продължаването на образованието. Тук важно място заема родителския
клуб!
Това което можете да направите Вие за по-доброто бъдеще на вашите деца е да
организиране мотивационна кампания за продължаване на образованието в гимназии.
Как се случва това?
Организирането на мотивационна кампания за продължаване на образованието в
гимназии ще бъде насочена към учениците от 7 и 8 клас и ще бъде организирани от
родителския клуб, основното училище, в което тази година са децата и заинтересовани
гимназии. Кампанията трябва да включва:





Дискусии за значението на гимназиалното/ професионалното образование и
възможностите, които то предоставя:
Представяне на различни средни училища в областта: представители на средните
училища посетят училища от проекта и ще представят възможностите, които те
предоставят пред седмокласниците и осмокласниците;
Посещения на място в средните училища: финансирани от съответните гимназии
или от общината.
среща с ученици, които вече учат в средни училища и студенти
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срещи с успели хора – роми и нероми, които да разкажат колко е важно
образованието и как то им е помогнало да се реализират
ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА: Кампания за продължаващо образование в гимназии

Участниците в родителския клуб или настоятелство трябва да работят в екип
заедно с ученици от ученическия парламент, учители от основното училище и
представители на гимназиите. Вашата задача е първо да направите проучване и
да съберете информация за това какви средни училища има във вашето населено
място и региона. След това да направите презентации и дискусия по темата за
продължаване в гимназии и на края посещения по средните училища.
Стъпки за изпълнение на задачата:
1. Дискусия за продължаващо образование:






Изберете ръководител на групата, която поема настоящата задача!
Съвместно с ученическия парламент изработете презентация на тема „Какви са
ползите от средно образование?”. Направете проучване дали има завършили средно
образование или университет хора от вашата общност в населеното място. Сложете
техните истории в презентацията и поканете ги на дискусията – това са добри
примери които могат да мотивират родители и ученици за продължаване на
образованието.
Пуснете филма „Белите лястовици” – Филм за студенти по медицина от ромски
произход. Можете да го намерите на www.youtube.com Center Amalipe Media.
Направете дискусия в училището на тази тема – съберете учениците от 7 и 8 клас
заедно с техните родители и всички заинтересовани страни и след представянето на
презентацията отговорете си на следните въпроси:
 Какво е основното послание, което искаме да предадем?
 Какво ще убеди хората да приемат посланието?
 Какво искаме да направят хората, или да знаят, след като са чули нашето
послание?
 (например: да разберат защо е необходимо всеки ученик да има завършено средно
образование? За да получат по-добра работа? За да живеят по-добре? За да имат
по-добре платена работа? За да сбъднат мечтите си?
 Какво ще получите Вие като активни и успешни родители?

2. Направете изнесени посещения с цел запознаване с училищата, предлагащи диплом
за завършено средно образование във вашето населено място и регион. Всички гимназии
в края на учебната година предлагат открити уроци и безплатни посещение в техните
сгради с цел запознаване с училищната среда, с професионалното образование което
предлагат и запознаване с това какви дипломи получават учениците завършили
съответното училище. За тази цел е добре предварително екип от родителския клуб да
направи среща със училището за да може да се организира самото посещение. Помислете
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кога ще е най-удобният период за това, с какъв транспорт ще го направите това и как
директорът на гимназията ще представи своето училище. Гимназиите ще ви съдействат
за организиране на транспорт – за тях е важно да привлекат повече ученици. Можете да
потърсите за съдействие и общината.
6. След провеждането на кампанията съвместно с учители и ученическия парламент
направете анкети за това колко деца ще продължат в гимназии и за какво мечтаят!
7. Изпратете ни текст и снимка за публикуване на добре свършената кампания!
Не забравяйте – Всичко това правим за по-доброто бъдеще на нашите деца!
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