I H AV E T:
Набор от
инструменти

“Интегриран цялостен
подход към утвърден
европейски инструмент”

ECEPAA (Белгия), водещ партньор, Agrupamento de
Escolas de Silves (Португалия), CIEP ASBL (Белгия),
CONNGI (Италия), Eurocircle Association (Франция),
Първо Частно училище Леонардо да Винчи (България),
Каритас (Норвегия) и 2-ра професионална гимназия на
Катерини (Гърция).

Този проект (2018-1-BE01-KA201-038606) е
финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Информацията отразява вижданията
на авторите и Комисията не може да носи
отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в нея информация.

Въведение
Решихме да се съсредоточим върху един от най-належащите социални проблеми, с
които европейските общества трябва да се справят: социалното приобщаване. Особено
социалното включване на хора в неравностойно положение като мигранти. IHAVET се
фокусира върху образованието; често се смята за първата стъпка към общото социално
включване.
Данните за процента на отпадащите младежи от училище са драматични. Като младежи
тук, ние се фокусираме върху лица на възраст до двадесет и четири години, чиито
родители или самите те са родени извън страната на настоящото им местожителство.
Въпреки това процентите на преждевременно напускащите училище (ESL) варират
значително в отделните държави-членки (вж. Фигура 1). В ЕС Малта имаше най-висок
процент на ESL (20%) през 2016 г., докато Хърватия имаше най-нисък (3%).
Европейската комисия (2016 г.) посочва, че по-вероятно е преждевременно
напускащите училище да идват от имигрантски групи ученици, тъй като техният
„процент на преждевременно напускане на училище е почти два пъти по-висок от
местното население“. Наскоро Европейската комисия също предложи да се намали
последният показател за преждевременно напускане на училище до 5% до 2025 г.
(Европейска комисия, 2017 г.).

Изразяване на Проблема

Изследванията, проучванията и нашият пряк опит подчертаха ключови проблеми в
гореспоменатия специфичен проблем:
а) Учениците с мигрантски произход не са достатъчно ангажирани в образователния
процес. Те се чувстват по-скоро като обект, отколкото като субект.
б) Заети родители мигранти, особено тези, които идват от неравностойно положение и
държави, възприемат образованието на децата си като друг проблем (и следователно
делегират всичко на учители и обучители / младежки работници). Родителите рядко се
замислят как проактивното отношение може да помогне на академичните постижения на
децата им.
в) Що се отнася до нуждите на организациите, учителите и обучителите / младежките
работници имат своя собствена методология и методи на работа, които им пречат да имат
по-смесен подход за преподаване / обучение към ученици с мигрантски произход.

Що се отнася до целевите групи, IHAVET определи: Родителите, учителите в
професионалните училища и младежките работници / обучители са „естествена“ цел, както
и младежите с мигрантска организация. Политиците, ангажирани със социалното
приобщаване, са изначално заинтересовани и от този проект.
Следователно общата цел на IHAVET беше: Намаляване на степента на „отпадане“ на
средното образование при младежи с мигрантски произход. Докато конкретната му цел
беше; Да се разработи инструментариум, който подпомага ученици с мигрантски произход,
както и техните родители, учители, обучители и младежки работници.

Постигнати Резултати

Проектът е проектиран да постигне общо 4 цели, три постигнати по време
на изпълнението на проекта, а крайната цел след завършването му.

1) Да се ангажират повече учениците с мигрантски произход в образователния
процес, като им се даде сила да вземат собствени решения.
2) Второ, да се насърчи по-проактивно отношение на родителите мигранти
(особено тези, които идват от неравностойно положение и държави), за да
могат те да се ангажират с образователните постижения на децата си.
3) И накрая, да се осигури на учителите (в училищата) и обучителите /
младежките работници (в центровете за обучение и младеж) по-смесен подход
за обучение / обучение на ученици с мигрантски произход.
Постигането на тези резултати обхваща специфичната цел на това проектно
предложение; след като е разработен интегриран цялостен подход към
утвърден европейски инструмент (IHAVET).
За да проведе изследването за този проект, IHAVET ръководи фокусни групи в
Норвегия, Белгия, Франция, България, Италия, Португалия и Гърция.
По 10 въпросника бяха дадени на всяка група (ученици, родители и учители /
обучители / младежки работници) във всяка държава, съставлявайки общо 210
въпросника.

IHAVET се фокусира върху три различни типа предизвикателства, пред
които са изправени младите мигранти в образованието:

1. Тези, свързани с
миграционния процес
(напр. Напускане на
родната страна,
необходимост от
придобиване на нов
език, адаптиране към
нови правила и рутинни
практики в училищата

2. Тези, свързани с общия
социално-икономически и
политически контекст (напр.
Политики, засягащи наличието
на ресурси за образователни
системи и училища за
насърчаване на интеграцията,
както и политики, насърчаващи
приобщаването и равенството в
по-общ план) (Sinkkonen 2014,

3. Тези, свързани с
участието на учениците в
образованието,
включително ограничения
обхват на първоначалното
оценяване, което не винаги
отчита както
академичните, така и
неакадемичните аспекти
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б) Заети родители мигранти,
особено тези, които идват от
неравностойно положение и
държави, възприемат
образованието на децата си като
проблем на друг (и следователно
делегират всичко на учители и
обучители / младежки
работници).
Родителите рядко се замислят как
проактивното отношение може да
помогне на академичните
постижения на децата им.

а) Учениците с мигрантски
произход не участват
достатъчно в
образователния процес. Те
усещат по-скоро обект,
отколкото субект.

в) Що се отнася до нуждите на организациите,
учителите и обучителите / младежките работници
имат своя собствена методология и работни
методи, които им пречат да имат по-смесен подход
за обучение / обучение към ученици с мигрантски
произход.

Приложения за инструменти
Общата цел на IHAVET беше; Да се намали степента на
„отпадане“ на средното образование сред младежите с
мигрантски произход.
Докато конкретната му цел беше; Да се разработи набор от
инструменти, който подпомага ученици с мигрантски произход,
както и техните родители, учители, обучители и младежки
работници.

МЕТОДОЛОГИЯ
Първата част на проекта предвижда изследване, проведено в две
стъпки:
1) всеки партньор е събрал около 45 въпросника, администрирани на
учители, родители и ученици от мигрантски произход, за общо 342
въпросника: 134 ученици, 90 родители, 118 Учители. След като
резултатите от въпросниците бъдат разработени от ръководителя и
споделени с партньорите, беше решено да се следват проблемите, пред
които да се изправят фокус групите.
2) всеки партньор е провел фокус група.
Поради това партньорите изпратиха проекта на фокус група до
социолозите от ECEPAA, които изготвиха първата версия на
инструментариума, така че той е споделен с партньорството.
За да проведе изследването за
този проект, IHAVET
ръководи фокусни групи в
Норвегия, Белгия, Франция,
България, Италия,
Португалия и Гърция. На
всеки бяха дадени общо 210
въпросника.

Всички седем държави,
изучавани в този проект,
споделят проблема с липсата на
езикови умения на родителите.
Всъщност в страните, където
миграционният феномен
присъства от много десетилетия,
Третият сектор и НПО се
намесват, за да покрият този
недостиг.

Инструментариумът

Раздел 1: как да включим по-добре
учениците
- Как да подобрим отношенията
между учители и ученици с
мигрантски произход.

Решения за учене на строителството от Дебора Уокър и Линда Ламбърт (1995):
- Знанията и убежденията се формират в обучаемия
- Учащите лично обогатяват опит със смисъл. Ценностите и вярванията, които те вече са
формирали, помагат на обучаемите да интерпретират и придават значение, както и
взаимодействието им с други ученици
- Обучението е социална дейност, която се подобрява чрез споделяне на запитване.
- Обучаващите се играят критична роля в оценката на собственото си обучение.
Оборудването на имигрантите с необходимите умения за постигане на успешна интеграция
трябва да бъде основна грижа на политиците в ЕС и извън него.

3 основни компонента на образованието са: достъп, участие и
изпълнение.
По принцип учениците с по-лоши познания по езика на приемащата
държава или се понижават до по-ниско ниво, или се изпращат в
училище със специални нужди. Учениците с по-гъвкава учебна среда
се представят по-добре от тези в традиционно структурираните класни
стаи

Как да се обърнете към учениците с мигрантски произход:
- Опитайте се да включите учениците в различни дейности, докато бъдете търпеливи с
тях
- Овластете учениците, като (например) организирате специални почистващи дни за
почистване на класната стая, боядисване, декориране.
- Често се консултирайте със учениците, когато става въпрос за важни решения чрез
„съвет за участие“ или техните „делегати от класа“.
- Насърчавайте себеизразяването на учениците
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Раздел 2: Как да се изправим и да
увеличим участието на младежите и
техните родители в изборите за
училищните органи

Училищата трябва да
предоставят по-изчерпателни
обяснения за това как
функционира тяхната
образователна система и да
подкрепят родителите с
бюрократични процедури,
дори на неформални срещи
или в работни срещи.

За постигане на сътрудничество между учители, родители и
ученици: Първата стъпка трябва да бъде холистичен подход
(съвместен подход, който включва учители, главни учители,
други образователни специалисти, родители, както и местната
общност).

Изграждане на образователна общност: създаване на диалог със
семействата. Учениците трябва да имат възможност да открият
занаятите, сдруженията, гражданското общество. Училището трябва
да покани междукултурни посредници от трети страни, както и
посредници за комуникация по време на срещи за „консултиране“,
които могат да „триангулират“ дискусиите и да улеснят
комуникацията и да избегнат недоразумения.

Организирайте срещи, където се обяснява работната система на училището.
Поканете родителите на „дни на отворените врати“, за да представят
картини / продукции на своите деца;
Да организира съвет за участие с родителския комитет, местните избрани
представители, ръководството и преподавателския персонал (техните
функции са преглед на образователния проект и вземане на общи решения);

Инструментариумът

Обучението на
учителите трябва
да включва как да
се преподава,
когато възникнат
проблеми с
общуването

Раздел 3: Как по-добре да се
обучават и насърчават училищните
служители да насърчават
интеграционни пътища за ученици
и семейства с миграционен произход

Курсове за културна ориентация за учители:
На учителите и училищните ръководители трябва
да се предлага специфично, официално обучение
по многообразие, междукултурна педагогика и
езиково развитие, както в първоначалните, така и
в програмите за обучение на работното място

Учителите трябва да могат
да интегрират езиковото и
предметно обучение от найранните класове.
Интегрирането на децата
мигранти в масовите
класове от началото на
тяхното обучение е
свързано с по-добри
резултати от записването
им първо в подготвителни
езикови класове и забавяне
на влизането в масовите
курсове.

Предложения за родителите как да се справят с децата, преди да се
запишат в гимназията:
1) Опитайте се да не предавате допълнителни страхове и тревоги, като
зареждате решението със собствените си очаквания и емоции.
2) Опитайте се да разберете гледната точка на детето, като ги изслушате,
така че то да може да изрази своите мнения, притеснения и страхове.
3) Накарайте ги да се чувстват така, сякаш имат активна роля / участие
в решението. Детето носи отговорност за избора си и за това трябва да
бъде адекватно информирано.

Инструментариумът

Раздел 4: Как да включим по
-добре учениците с мигрантски
произход в училищата

Младите мигранти
трябва бързо да
бъдат включени в
редовните класове,
извънкласните
форми и клубовете.

- Да се обучат учениците да участват в дебат чрез семинар, в който те
научават какво е движение, какво е аргумент, какво е изречение, така че
да се научат да говорят, когато дойде техният ред, и да могат да бъдат
активно слушайте и отговаряйте умно и спокойно.
- Да помолите учениците да организират събития (конференции, да
събират дарения за добра кауза) и да подготвят въпроси за лекторите и
да правят презентации и обобщения от тези дебати.

- Учениците имигранти трябва да получат
правото да учат безплатно и на по -ниска
цена (в европейска държава), особено ако
са икономически имигранти.
- Училищата трябва да имат специални
програми, в които местният бизнес ще
предлага стажове за имигранти.

Правителствата трябва да наемат и подготвят учители, които
преди са изучавали области като социология, психология,
международен бизнес и т.н., и да им предоставят
инструментите, които да им помогнат да разберат културата
на страната на студентите мигранти (и техните нужди).

Инструментариумът

Проект URBACT,
наречен ПРЕВЕНТ,
базиран на добре
познатия подход
„Проблемно дърво“, но
приложен в областта
на образованието.

Раздел 5: Как по-добре да се
включат родителите на ученици с
имигрантски произход в училищата
(с цел да се намали желанието на
децата им да отпаднат).

Първата стъпка за използване на тази методология е да се
извърши „Матрица за анализ на интересите на
заинтересованите страни“, в която се определят фактори като
степента на интерес на заинтересованите страни и как те са
засегнати от преждевременното напускане на училище;
неговия капацитет и мотивация да доведе до промяна; и
възможни действия за обръщане към заинтересованите
страни. Тази матрица също помага да се идентифицират
основните и вторичните заинтересовани страни и как те са
засегнати. В случая с град Хихон ключови заинтересовани
страни бяха ученици, родители, образователен сектор, местна
власт и др .; вторични заинтересовани страни бяха
организациите от третия сектор.

Следващата стъпка е „да се дефинират проблемите“, които водят до отпадане, с участието на
заинтересованите страни, както и да се определят причините за тях. Някои от проблемите
бяха свързани с липсата на участие на семейството в училищните центрове, с липса на
доверие между родители-училище или липсата на интерес от страна на учениците.
Причините, насочени към дефицита на обучение на учители, липсата на социални очаквания
и липсата на отговори на семейните изисквания.
Често срещано е, че някои от причините надхвърлят обхвата на проекта, но много от
проблемите може да имат решение; това е следващата стъпка, за да се определят решенията
от основните заинтересовани страни по посочените проблеми. Предложените решения бяха
насочени към ангажиране на родителите в училищната динамика, за информиране за
проблемите на училището, за укрепване на взаимоотношенията между училище, родители и
персонал и пр.
Последната стъпка е да се определят основните и специфичните цели на програма, както и за
определяне на ресурсите за постигане на целите, като напътствия за учители, споразумение
между партньори, планиране на срещи и др. Имайки предвид горното, е възможно да се
възлагат задължения и отговорности, да се установят дейности, срокове и да се определят
показатели за ефективност на интервенцията.

Методологията „дърво на проблемите“ е добър
инструмент за включване на множество
заинтересовани страни, както и за ангажиране
на семейства, образователен персонал и
общност за определяне на проблемите и за
определяне на решения и действия, с цел да се
предотврати преждевременното напускане на
училище на местно или регионално ниво
(Downes, 2015)

Инструментариумът Раздел 5: Продължение ...

Програмата Чикагски детски родителски
центрове (CPC) е една от първите
публични програми, предназначени да
увеличат ангажираността на семейството
и общността с образователните
институции (за първи път е приложена
през 60-те години).

Програмата CPC се състои от 3 елемента (Чикагските държавни училища, 2016 г.):

1) Творческата учебна програма за предучилищна възраст се основава на 38 цели за
развитие и учене, дава възможност на децата да развият увереност, креативност и
умения за критично мислене през целия живот;
2) Споразумение училище-дом: родителите се съгласяват да участват поне 2 ½ часа
всяка седмица у дома или в училище;
3) Екипът за сътрудничество: работи заедно, за да осигури удовлетворяване на
нуждите на всички ученици, семейства и учители, за да насърчи успеха на всяко
дете в КЗК. Състои се от главен учител, отговорен за обучението на учители и за
координиране на изпълнението на учебната програма; Учител по родителски
ресурси, който провежда семинари за родители по теми като детско развитие, здраве
и хранене, ангажираност в училище, понятия за език, математика и наука и др .; и
представител на училищната общност, отговарящ за инициативи за посещаемост,
домашни посещения и връзки с ресурсите и услугите на общността.

За да се насърчи редовният контакт между родителите и
училището, и двете трябва да се информират за напредъка и
резултатите на ученика, както и за извънкласната оферта.
Но първата стъпка за постигане на този резултат е
организирането на езикови курсове в неработно време за
родителите. Ако училището няма необходимите ресурси, може да
се включи общината и Третият сектор (доброволчество).
Продължаване на следващата страница ...

Инструментариумът Раздел 5: Продължение ...

Доброволните преводачи могат да се използват за устен превод на
основните езици на мигрантите по време на родителски училищни
срещи или информационни срещи. Същите тези преводачи могат да
се използват за превод на статутни писма на различни езици, които
могат да бъдат изпращани до родителите по пощата.
Буквите за състоянието ще съдържат лесен речник, който е лесен за
разбиране от родителите на родния им език. Той ще включва
информация за напредъка на учениците, предложения за родителите,
както и всякаква друга информация относно предстоящи срещи или
конференции. След като се създаде доброволческа мрежа, може да се
обсъди евентуално езиково обучение/класове.
Образователната институция трябва да може да осигури физическата
инфраструктура, за да може да започне часовете. Тези курсове могат
да се провеждат от доброволци с предишен преподавателски опит или
могат да получат основно обучение от други учители, които вече
работят в училището. Тези доброволци трябва да владеят както езика
на страната домакин, така и чужд език, говорен от въпросните
мигранти. Ако тази идея не е осъществима, училището може да
помогне при предоставянето/изпращането на информация за други
институции или организации, които осигуряват езиково обучение.

Предложения за родителите как да се държат с децата, преди да се запишат в гимназия
Важно е родителите да дадат на децата си свободата да вземат собствени решения
1) Опитайте се да не прехвърляте собствените си страхове или тревоги, като проектирате собствените си
очаквания и емоции.
2) Опитайте се да разберете гледната точка на детето, като го изслушате, за да може да изрази своите
мнения, притеснения и страхове.
3) Накарайте ги да се чувстват активни участници в избора: важно е те да са информирани и да разбират
ситуацията.
4) Опитайте се да разберете дали някои фактори влияят върху тяхното решение. Учениците трябва да
изберат училището независимо от решенията на другите, особено на приятели и романтични партньори.
Когато са много нерешителни, следването на действията на другите понякога може да ги успокои и да
направи прехода по -малко травматичен. Това решение обаче може да има обратен ефект: ако изборът не се
основава на друга по -дълбока мотивация, рискът от преждевременно напускане на училище е по -висок.
5) Вслушайте се в препоръките на учителите, тъй като те са прекарали много време с детето, затова
провеждането на среща с тях може да бъде полезно, за да получите по -пълна представа за уменията,
наклонностите и ресурсите на детето. Може да бъде много полезно да имате открит конструктивен диалог
между родители, учители и ученици.
6) Помогнете на детето да разбере, че изборът трябва да бъде претеглен и обмислен, но не е неизменен.
Очевидно е, че децата не трябва да приемат избора на училище под радара, защото то има важна роля в
растежа им, но е важно те да знаят, че това не е постоянно решение. Ако случайно осъзнаят, че това, което
правят, не отговаря на техните идеи и очаквания, винаги могат да преоценят ситуацията.

Инструментариумът

Раздел 6: Как да се увеличи процентът
на записване на млади мигранти в
гимназиите
Раздел 7: Как училището може да се
справи с предизвикателствата на
днешния пазар на труда

Раздел 6: Записване
За да се увеличи по -високият
процент на учениците,
посещаващи гимназии, е
необходимо да се предостави
информация на родителите на
учениците мигранти за
системата на средното училище
(налични курсове,
професионални възможности) и
фундаментални консултации /
насоки.

Раздел 7: Пазарът на труда
1) Фокус върху първите години на училище: за да преоткрием образованието, трябва да
започнем от началното училище, с акцент върху азбуката и грамотността, като
същевременно предоставяме подкрепа на работещите родители;
2) Непрекъснато актуализиране: програмите за обучение трябва да се адаптират към
търсенето на пазара;
3) Иновативни образователни методи: приемане на нова методика на преподаване, отворена
за нови технологии;
4) Непрекъснато обучение за учители, за да се доближи училището до пазара на труда.
5) Студенти, които се приближават до работа, през стажовете, за да им помогнат да оценят
отношението си към работа и необходимите умения;
6) Преоценявайте и подобрявайте професионалното обучение: фундаментално за световната
икономика, както и важно за образованието и обучението на студентите, които се
приближават до пазара на труда чрез проактивно промотиране на професионални и
технически дипломи и възобновяване на качеството на офертата;
7) Развитие на цифровите технологии: цифровите умения ще станат все по -важни за
намиране на работа. Училищата трябва да обърнат по -голямо внимание на новите
технологии както при обучението на учители и ученици, така и чрез насърчаване на
стажовете за учениците;
8) Образование и обучение: предвид бързата еволюция на пазара на труда, работниците вече
не могат да разчитат само на секторни квалификации, за да поддържат дългосрочна кариера,
но учениците трябва да развият напречни и меки умения.
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Раздел 8: Как да взаимосвързваме
учители, обучители и младежки
работници по методики на
преподаване

Образованието е въпрос, който засяга не само училището и учителите;
той има политическо, обществено и колективно измерение, което засяга
както семействата, така и широката общност.
Тези актьори обаче не винаги са наясно с ролите си, както родителите,
така и учителите често пренебрегват възможностите, които предлагат
някои подходи за улесняване на отношенията между семействата,
преподавателите и общността, а липсата на комуникационни канали или
структурирани форми на сътрудничество помежду им са много често
срещани.

Това са шестте вида ангажираност на родителите според
Epstein (2001) - пет са показани тук:

1) Родителство: целта на този процес е да помогне на всички
семейства да създадат домашна среда за подкрепа на децата
като ученици. Предизвикателствата са да предоставим
информация на всички семейства, които се нуждаят от нея,
да им даде възможност да споделят информация с училищата
и да се уверят, че цялата информация, предоставена на
родителите, е ясна, използваема и свързана с нуждите на
децата. Примерните практики се отнасят до курсове и
обучение за родители. Резултатите за учениците са свързани
с увеличаване на семейния надзор и подобряване на
посещаемостта; за родителите, да повишат разбирането си за
родителството и подрастващото развитие; и за учителите, за
да разберат семейния произход, културата и многообразието
и да уважат усилията на родителите.

2) Комуникация: този вид участие е от съществено значение за създаването на ефективни форми на
комуникация от училище до дома и от училище до училище за училищните програми и напредъка на децата.
Комуникацията помага на учителите да укрепят комуникационните канали с родителите и да разберат
възгледите на родителите; родители, да разбират училищните програми и да следят напредъка на детето; и
учениците да осъзнават собствения си напредък и неговите отговорности. Примерните практики се отнасят до
създаването на редовни комуникационни инструменти (бюлетини, телефонни обаждания, рецензии на ученици,
срещи между учители и родители и др.).
3) Учене у дома: този принос е много полезен за предоставяне на информация и идеи на семействата за това
как да помогнем на учениците у дома с домашна работа, решения и планиране, като поставя всяка година
ученически цели с участието на семействата или определяне на календари с дейности за родители и ученици у
дома. Това е полезно и за учителите, в смисъл на по -добър дизайн на домашните задачи и за повишаване на
удовлетвореността им от участието и подкрепата на семейството.
4) Вземане на решения: много е важно и положително да се включат родителите в някои училищни решения,
т.е. консултативни съвети или комитети. Това помага на учителите да са наясно с гледната точка на родителите
и да модулират по -добре учебните програми и планирането. Родителите смятат, че техният глас се взема
предвид и те развиват чувство за собственост върху училището; и учениците разбират, че студентските права
са защитени.
5) Сътрудничество с общността: този процес е много полезен за интегриране на ресурси и услуги от
общността (т.е. здравни, културни, развлекателни, социални услуги) в училищните програми и дейности. Тази
интеграция е полезна за всички участници: учителите знаят повече ресурси, за да помогнат на децата;
знанията на родителите за местните ресурси за децата им се увеличават; а учениците се ползват от
извънкласни услуги.
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Раздел 8 продължава ...

Едно решение би могло да бъде съвместното преподаване на
родители и деца, което в началото може да е езикът на приемащата
страна и впоследствие допълнителни курсове за тяхното
интегриране в околната среда. Това ще позволи на родителите и
децата да разберат реалната перспектива на динамичните
взаимоотношения ученик-обучаващ се в образователната система
домакин.

Неформалното преподаване позволява на учениците да се
доближат до комуникационната перспектива на езика,
помагайки им да се справят с ежедневните ситуации и
намиране на решения според проблемите. Тя може да
включва традиционни танци и упражнения във фитнеса с
цел работа в екип и общуване помежду си.

По този начин студентите може да не се
чувстват чужди. Може да се използва и след
занимания в училище. Официалният е
необходим за по -солидно изучаване на
езиковите правила и културните знания, тъй
като позволява правилно участие и говорене и
писане.
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Раздел 9: Кои биха могли да
бъдат най -добрите инструменти
за борба и намаляване на
случаите на тормоз и
дискриминация в класните стаи?

Въпреки че случаите на тормоз към ученици с
имигрантски произход са малко, някои
решения са:

- Налага се позиция на нулева толерантност;
- Учениците трябва да получат последици;
- Насилниците трябва не само да бъдат санкционирани, но и да са напълно наясно с
негативните ефекти, които тормозът има върху ученическата среда, така че те трябва да
имат време да се замислят и да бъдат чути. В случай на основни проблеми, те могат да
бъдат насочени към специалист като социални работници или психолог;
- Учителите/възпитателите трябва да се съсредоточат върху празнуването на различните
култури на училището, приемането и интегрирането на другите;
- Важно е класната стая да е безопасна учебна среда, в която учениците могат да изразяват
себе си и да бъдат чути, без да бъдат неуважавани;
- Децата от имигрантски произход не трябва да бъдат изолирани, въпреки че са различни,
объркани или не говорят толкова добре езика;
- Училищата трябва да имат обучени психолози, които могат да се намесят незабавно в
конфликтни ситуации, работещи в партньорство с учители;
- Определете предупредителните знаци, които показват развитието на тормоз (пропускане на
часове, ниско самочувствие, нежелание за социализация, страх и срам);

- Насърчаване на срещи за обсъждане
на тази тема, насърчаващи
солидарност, разнообразие, уважение
и съпричастност, в които родителите и
учениците трябва да бъдат включени,
за да се избегне дискриминацията на
учениците от други страни;
- Съучениците трябва да подкрепят
онези, които са тормозени, и да
докладват за това

Учителят винаги трябва
да се наме сва , да
предприема подходящи
мерки и да
предупреждава /
повишава
информирано стта на
класа за сериозно стта на
ситуацията .
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Заключение

Обобщение и оглед на всяка изучавана държава

В Норвегия: няколко гимназии предлагат езикови курсове за младежи между 15 и 18 години, които наскоро
пристигнаха в Норвегия. Курсовете продължават от 6 месеца до 1 година в зависимост от нивото на норвежки
умения на студента. След завършване ученикът може да продължи образованието си с нормална прогресия във
всяка норвежка гимназия. Гимназията в Норвегия не е задължителна. Норвегия има значително по -нисък процент
на преждевременно напускане на училище сред младите хора с имигрантски произход в сравнение с други
европейски страни. Този по -нисък процент може да се обясни поради три фактора: 1) Обширен финансиран от
общината бърз езиков курс 2) Финансова помощ 3) Положителни възможности за работа след завършване на
гимназия.
В Белгия като цяло онези, които не работят добре в образователната система и които в крайна сметка я оставят
без подходяща квалификация, имат проблеми да предприемат интеграционни пътища в обществото и да си намерят
работа. Според проучвания на PISA децата от имигрантски произход-които представляват около 10-12% от
типична белгийска училищна кохорта-се справят много зле в училище. В Белгия факторите, които стимулират
образованието, изоставането и отпадането са: + Липса на дълго -срочни финансови стимули да останат в
образованието, някои младежи смятат, че „образованието не се плаща“; В риск учениците не получават достатъчно
подкрепа; По -малък достъп до обучение и други коригиращи програми, насочени към млади възрастни; Един от
истинските проблеми се крие в социалния контекст, в който функционират училищата-а именно в семейството, в
квартала и връстниците, които децата с ниски доходи преживяват, или в прекомерната сегрегация в училище.
В България процесът на интеграция не е задължителен, а само се препоръчва. Семейството мигранти има пълната
свобода да се адаптира и образователната система няма право да го откаже. Ако семейството на мигрантите
кандидатства за документи за гражданство или за временен престой в страната, то трябва да приеме българските
правила и закони, за да бъде част от него. Така че, ако семейството не желае да бъде интегрирано, то се разглежда
като такова, което не желае да бъде част от това общество и те имат свободата да го напуснат. В България броят
на мигрантите не е толкова голям и не е решаващ по отношение на преждевременното напускане на училище. Тази
страна има и други фактори, които определят преждевременното напускане на училище.
В Португалия интеграцията на студенти с имигрантски произход е обичайна практика. Учителят е подкрепа, която
приветства и помага на родителите и учениците да познават португалската образователна система. Първата стъпка
е преподаването на португалски, след това португалска култура, употреби и традиции. След това се счита за много
важно да се цени културата на студента мигрант чрез интеркултурни моменти като седмица на гастрономията,
изложба с изображения на различни страни. Много студенти все още избират кариерни пътища, свързани
специално с някои страни, където личните инвестиции в образованието са ниски и отчасти са свързани с културни
проблеми. Португалия: Един от основните проблеми е липсата на подходящо наблюдение на учениците и техните
родители в годините, предхождащи средното образование. Освен това някои родители не насърчават образованието
на децата си и в някои случаи дори затрудняват, което се отразява на училищния път и професионалните
възможности.
Във Франция националната учебна програма (под ръководството на Министерството на образованието,
Министерството на висшето образование или Министерството на земеделието - за професионалното и
образователно обучение) посочва конкретно, че всеки учител трябва да бъде езиков модел за всички ученици.
Освен това образователните органи от най-високо ниво са определили нива на компетентност с цел непрекъсната
оценка на езиковите умения на учениците мигранти по френски език. В допълнение, рамката на образователната
програма (от основно училище до университет и ПОО) е много дълбоко структурирана и трудно променяща се.
Франция: Средно 63% от учениците-имигранти от първо поколение и 38% от студенти-имигранти от второ
поколение говорят у дома език, различен от френския. До 15-16 години е задължително да следват
общообразователен път, за да могат да „овладеят“ френски език и основи на изчисление, така че студентите нямат
възможности да се подготвят за конкретна работа.
В гръцката образователна система един от основните проблеми е липсата на познания за езика, културата,
традициите, обичаите и като цяло за ежедневието на страната сред учениците с имигрантски произход. Основен
проблем, който все повече се случва в училищата, е тормозът. Освен това този въпрос може да бъде по -голям,
когато говорим за студенти с имигрантски произход. Обикновено се тормозят, но не само от местните, но и от
други студенти с имигрантски произход. Гръцката образователна система и ситуацията в гръцките училища в
момента забелязваме някои важни въпроси, които вероятно допринасят за посоката на преждевременно отпадане от
училище. Въпроси, свързани главно с липсата на познания за езика, културата, традициите, обичаите и като цяло
за ежедневието на страната. Има и въпроси, свързани с неотдавнашната икономическа и мигрантска криза в
страната и увеличаването на броя на хората, дошли в страната.
Италианските училища не предоставят подходящите умения за пазара на труда. Този въпрос е силно свързан с
ниския процент на записване на студенти с мигрантски произход в лицеи и университети. В края на осмата учебна
година учителите препоръчват на учениците вида на гимназията, която трябва да посещават. Равнопоставени с
училищните резултати, учителите препоръчват гимназията по -рядко на тези, които идват от семейства с по -ниско
образование и принадлежат към бедните социални слоеве, преди всичко защото тези семейства имат по -ниски
културни и икономически ресурси, поради което не могат да осигурят добра подкрепа за студентът, който би
избрал лицейско-университетски път. Италия: Важен въпрос е възприемането на средното училище като не
особено полезно за осигуряване на подходящите умения за пазара на труда, съответно много ученици с
имигрантски произход напускат училище рано.

Инструментариумът

Заключение

Заключение и обобщение
Ако на ученикът му е по -удобно в класната стая, той или тя ще бъде по
-нетърпелив да общува с учителя. Ако учителите са по -добре запознати с
културните фактори, които биха могли да попречат на комуникацията, те
могат да адаптират своята методология. Поради тази причина ние силно
вярваме, че успешното прилагане на споменатите практики ще облекчи
процеса на интеграция и ще бъде от полза за всички страни

Като цяло фактори, които отчитат успеха на
образователната система на страната, така че тя създава
чувство за принадлежност, което е необходимо, за да се
гарантира, че учениците стават значими и продуктивни
членове на обществото, са:
- насърчаване на способностите на учениците,
- да им даде необходимите знания и умения, за да успеят в
един толкова променящ се свят,
- насърчаване на уменията за критично мислене,
- идентифициране на техните силни страни.
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Приложение
ВЪПРОСНИК НА IHAVET ЗА ФОКУС ГРУПИ
Основни въпроси (рамката)
1. Как да се включат повече учениците с миграционен произход в образователния процес?
2. Как да засилим връзката между учители и родители?
3. Как е възможно да се засили участието на родителите в образователните постижения на
техните деца?
а) История на въпроса:
От институционална гледна точка много студенти с имигрантски произход се чувстват
дискриминирани в обществото, в което живеят, поради липсата на признаване на
гражданство, поради което мнозина изпитват затруднение чувството за принадлежност към
държавата, в която живеят.
Въпрос:
Как мислите да помогнете на студентите, които нямат гражданство на страната, в която
живеят и биха искали да го получат, да ги накара да се почувстват част от нацията, в която
живеят, и да засилят чувството си за принадлежност?
б) История на въпроса:
Твърде много ученици с имигрантски произход се записват в ПОО или техникуми, а малко
от тях посещават лицеи и университети, така че като цяло имат по -ниски възможности да
получат работа с високи умения.
Въпроси:
Как да се насърчи по -високата честота на записване в лицей? Можете ли да дадете някои
идеи как образователната система и учителите трябва да улеснят записването в
университета на студенти с мигрантски произход?
в) История на въпроса:
Много ученици с имигрантски произход казват, че училището, което посещават, е избрано
от родителите
Въпрос:
Как учениците биха могли да повишат нивото на решение при избора на училище, което ще
посещават?
г) История на въпроса:
Много родители и ученици се оплакват от факта, според тях, че образователната система на
пристигащите държави не предоставя на учениците добри умения, полезни за пазара на
труда.
Въпрос:
Имате ли представа как образователната система трябва да подготви учениците да се
изправят пред пазара на труда?
д) История на въпроса:
В различни случаи в проучването се появяват трудностите в отношенията между учители и
ученици с имигрантски произход поради много причини.
Въпроси:
Как смятате, че отношенията между учители и ученици с имигрантски произход биха
могли да се подобрят? Бихте ли дали някои примери за това какви умения трябва да
придобият учителите, за да работят по -добре с ученици с имигрантски произход?
е) История на въпроса:
През последните години в няколко държави -членки на ЕС се увеличават много случаи на
тормоз и етнокултурна дискриминация, така че те са две от основните предизвикателства
на образователната система, за да се избегнат високите нива на социален конфликт и
проблемът с психиката здраве.
Въпрос:
Как мислите, че е възможно да се намалят случаите на тормоз и дискриминация в класните
стаи?
ж) История на въпроса:
В проучването се установява ниското участие на родителите в изборите за училищните
органи на училището на техните деца
Въпрос:
Как мислите, че е възможно да се увеличи участието на родителите в изборите за
училищните органи на училището на техните деца? (Моля, посочете някои примери)
з) История на въпроса:
Методиката на преподаване се променя в много образователни системи, тъй като
учениците са по -малко склонни да посещават фронтален/официален урок
Въпрос:
Каква е най-добрата методика на преподаване на ученици с имигрантски произход:
официална, неформална, неформална? Бихте ли направили пример?
и) История на въпроса:
Много ученици с имигрантски произход (новодошли) имат проблеми в образователния си
път поради липсата на езикови умения и тези на техните родители.
Въпроси:
Имате ли представа как да увеличите уменията на L2 сред учениците с имигрантски
произход (за тези новодошли)?
Смятате ли, че ако родителите са научили езика на страната, в която живеят, биха могли по
-добре да следват децата си в домашните им и да имат по -постоянна връзка с учителите си
или трябва да имат нужда от повече информация за училищната институционална система
(моля, обяснете отговора си )

Въпросник даден на участниците на изследването
Въпросник за Ученици
1. Социално-Личностна Информация
Пол
Женски
Мъжки
Друг
Предпочитам да не отговарям
Държава на раждане
Държава на пребиваване (в която в момента живеете)
Вашето гражданство
Вие гражданин ли сте на държавата, в която живеете?
Да
Не
Ако Не:
Бихте ли искали да придобиете гражданство на държавата, в която живеете?
Да
Не
Ако Не:
Какъв е вашият сегашен статус?
Бежанец
Търсещ Убежище
Дългосрочно Пребиваващ
Държа пребивателно позволение за: събиране на познати, учене, и т.н.
друго_____________(моля уточнете)
Възраст?
13 – 15
16 – 19
20 – 22
В какъв тип дом живеете?
В апартамент
В убежище/семеен дом, терапевтични общества
С кого живеете?
Семейство
Приятели
Образователи
Ако живеете със семейство: И двамата ви родители ли живеят с вас?
Да
Не
Ако не: С кого от двамата живеете?
Майка
Баща
Никого

Имате ли братя, сестри по-възрастни от вас?
Да
Не
Имате ли чичо, леля, братовчеди, които живеят с вас?
Да
Не
Работите ли?
Да
Не
Ако да: Колко часа в седмицата?
1–5
6 – 10
11 – 15
16 - 20
2. Училищни Пътеки
Какъв тип училище посещавате?
Гимназия
Техникум
Професионална гимназия
Подготвително училище
Кой избра училището, което посещавате?
Аз
Родителите ми
Родителите ми и аз
Ако посещавате професионална гимназия, избрана от родителите: Защо?
Те не са способни да ме пратят в университет
Те искат да започна да работя скоро
Те смятат, че не съм способен да получа висока степен
Те искат да са сигурни, че ще имам професионални умения, така че да съм
способен да избера между работа и/или посещаване на университет
Колко учебни години посещавахте до сега в държавата, в която живеете?
1–3
4–6
7–9
10 - 12
Прекъсвали ли сте училище?
Да
Не
Ако да: Колко пъти?
1
2
3
4
5
Достигали ли сте някакво сертифицирано тестово постижение, което
указва че имате специфични умения в професионалния пазар?
Да
Не

Смятате ли, че вашите професионални цели са съпоставими с подготовката,
която училището ви дава?
Да
Не
3. Професионални цели
Съвпадат ли вашите професионални цели с желаната ви работа?
Да
Не
Смятате ли да посещавате университет?
Да
Не
Смятате ли, че времето прекарано в училище е полезно?
Да
Не
Ако не, защо?
1) Учителите не ме учат на нищо полезно
2) Не ми харесва това, на което ме учат
Ако не бяхте принудени да посещавате училище, какво бихте правили?
Ще прекарвам време с приятелката/приятеля ми и приятелите ми
Ще прекарвам време в разходки из града
Ще прекарвам време опитвайки се да си намеря работа
Какво не те учат учителите, което ти би искал да учиш?
Интервю за работа
Повече професионални умения
Познания за трудовия пазар
Познания за типологията на работните договори
Познания за професиите, които ще бъдат по-търсени в бъдеще
4. Образователни Трудности
Как научихте езика на държавата, в която живеете?
Бях роден тук
Научих го благодарение на:
- Съученици;
- Родители;
- По възрастни братя/ сестри;
- Приятели/ Съседи;
- Връзки с трети сектор.
5. Динамика на Отношенията с Родители/Близки
Образователна Квалификация на Родителите
Майка:
- без образование
- основно училище
- средно училище
- гимназия
- колеж
- висше образование (магистър или доктор)

Баща:
- без образование
- основно училище
- средно училище
- гимназия
- колеж
- висше образование (магистър или доктор)
Типология на работата на родителите:
Майка:
- неквалифициран труд (работник, фермер, сервитьор, и т.н.)
- техническа/ специализирана
- служител в офис
- домакиня
- интелектуална/ високо специализирана (високи умения)
- мениджър/ предприемач/ търговски агент
- транспортна
Баща:
- неквалифициран труд (работник, фермер, сервитьор, и т.н.)
- техническа/ специализирана
- служител в офис
- домакиня
- интелектуална/ високо специализирана (високи умения)
- мениджър/ предприемач/ търговски агент
- транспортна
Какъв смяташ, че е климата в семейството?
- спокоен
- нормален
- конфликтен
Имаш ли нужда от помощ за домашните?
Да
Не
Ако да, някой помага ли ти?
Да
Не
Ако да, кой?
- роднини
- съученици
- познати/ комшии
- образователи/ младежки работници/ учители
- доброволци от трети сектор
Колко часа на ден си сам у дома средно?
Никога
1–3
4–7
С какви превозни средства се придвижваш до училище?
- скутер
- колело
- автобус
- влак
- кола
- пеша

Смяташ ли, че възпитанието (грижи и наставления), което твоите родители ти
дават е:
- строго/ традиционално
- либерално/ с много позволения
- в равновесие между строго и либерално
6. Динамика на Отношенията с Учителите
Как са отношенията ти с учителите?
- спокойни
- нормални
- конфликтни
Има ли учител, с когото си в конфликт?
Да
Не
Ако да, защо?
- заради поведението ми
- защото не уча
- заради неговото/ нейното отношение
Има ли учител, с когото си пасваш добре?
Да
Не
Ако да, защо?
- защото той/тя ме разбира
- защото той/тя ми е помагал/а когато съм бил в беда
- защото той/тя ми е помогнал/а да развия някои важни умения
По време на уроците, имаш ли възможността да използваш телефон, Ай-пад и
т.н. за не-учебни цели
Да
Не
Ако да, използваш ли ги?
Да
Не
Ако да, защо?
- защото не ми пука за урока
- защото учителя обяснява лошо
- защото искам да си говоря с приятели, или приятел/приятелка
Как се чувстваш в клас?
- спокоен
- в трудности
- понякога спокоен, понякога в трудности

Смяташ ли, че си придобил професионални умения в училище?
Да
Не
7. Трудности в Отношенията със Съученици
Някога сблъсквал ли си се с побойник/ насилник?
Да
Не
Ако да, кой ти е помогнал?
- никой
- учители
- съученици
- родители
- други
Страдаш ли от етно-културна дискриминация?
Да
Не
Ако да, кой ти е помогнал?
- никой
- учители
- съученици
- родители
- други
Вършиш ли извън-класни дейности със съучениците си?
Да
Не
Пишеш ли си домашните с някои съученици, както у дома, така и в техния дом?
Да
Не
8. Образователна Система на Държавата
Има ли нещо, което бихте искали да промените в образователната система на
вашата държава?
Да
Не
Ако да, то това главно се отнася до:
- учителите
- учебната методология
- предметите
- по-голямо съдействие между учители/ деца и родители
Смятате ли, че образователната система предостява достатъчни умения за
трудовия пазар?
Да
Не

Въпросник за Родители
1. Социо-Личностна информация
Пол
Женски
Мъжки
Друг
Предпочитам да не отговарям
Държава на раждане
Държава на пребиваване (в която в момента живеете)
Ако сте роден в друга държава, колко време (в години) е изминало от вашето
пристигане в настоящата?
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
Над 30
Вашето гражданство
Вие гражданин ли сте на държавата, в която живеете?
Да
Не
Ако Не:
Какъв е вашият сегашен статус?
Бежанец
Търсещ Убежище
Дългосрочно Пребиваващ
Държа пребивателно позволение за: събиране на познати, учене, и т.н.
друго_____________(моля уточнете)
Възраст:
30 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
Къде живеете?
В апартамент
В убежище
В семеен дом
В терапевтично общество
С кого живеете?
Семейство
Приятели

2. Образование
Образователна Квалификация
- без образование
- основно училище
- средно училище
- гимназия
- колеж
- висше образование (магистър или доктор)
Прекъсвали ли сте училище?
Да
Не
3. Работа
Работите ли?
Да
Не
Ако да, какъв тип работа?
- неквалифициран труд (работник, фермер, сервитьор, и т.н.)
- техническа/ специализирана
- служител в офис
- домакиня
- интелектуална/ високо специализирана (високи умения)
- мениджър/ предприемач/ търговски агент
- транспортна
Ако да, на какво време:
- Пълен работен ден
- Почасово
4. Културни Проблеми относно Възпитанието на Детето
Културният произход благоприятства ли или възпрепятства детето от това да
бъде с другите деца, да пишат домашни или да прекарват време заедно?
Да
Не
Колко часа на ден средно прекарвате с детето си?
Николко
1-2
3-4
5-6
Какви дейности извършвате със детето си?
- играене/ почивка
- домашни
- работа
Как оценявате отношенията си с детето?
- спокойни
- конфликтни
- нормални

5. Ниво на Познаване на Езика на Държавата Домакин
Имате ли добро владеене на езика на държавата, в която живеете?
Да
Не
Ако не, при кои умения срещате трудности?
- писане
- слушане
- говорене
- четене
6. Включване в Образованието на Детето
Познавате ли учителите на детето?
Да
Не
Участвате ли в изборите на колегиалните лица в училището на детето ви?
Да
Не
Говорите ли с учителите относно училищния успех на детето ви?
Да
Не
Ако не, защо?
- Нямам времето
- Моята съпруга/съпруг говори с тях
- Смятам, че е безсмислено
- Смятам, че те са винаги прави
Наясно ли сте с академичния успех на вашето дете?
Да
Не
Консултирате ли се с електронния регистър на детето си?
Да
Не
Детето ви имаше ли някакви академични трудности?
Да
Не
Ако да, как ги разрешихте?
Помолих за помощ към:
- съседи/ познати
- трети сектор
- частни уроци
- коригиращи курсове
Наясно ли сте с потенциалните проблеми на вашето дете (успех, поведение и
взаимоотношения)
Да
Не

7. Отношения с Учителите
Каква роля играе учителят във вашата култура?
- лице за уважение
- лице, за което се говори
- лице с което трябва да се съдейства/ обсъжда образованието на детето
- той/ тя е винаги прав/а
- може да направи и грешки
Какъв е учителят за вас самия/ самата?
- лице за уважение
- лице, за което се говори
- лице с което трябва да се съдейства/ обсъжда образованието на детето
- той/ тя е винаги прав/а
- може да направи и грешки
8. Отношения с други родители
Запознавате ли се с родителите на други деца?
Да
Не
Ако да, то те преди всичко са:
- автохтонни (местни)
- мигранти
- както мигранти, така и автохтонни
Ако да, обсъждате ли с тях учебните проблеми (отношенията на учителите,
отношенията между децата, образователните екскурзии или извънучебните
занятия)
Да
Не
9. Професионални Амбиции на Детето
Къде бихте искали вашият син/ дъщеря да отиде след завършването си?
- на работа
- в университет
Способни ли сте да изпратите детето си в университет?
Да
Не
10. Образователна Система на Държавата
Има ли нещо, което бихте искали да промените в образователната система на
вашата държава?
Да
Не
Ако да, то това главно се отнася до:
- учителите
- учебната методология
- предметите
- по-голямо съдействие между учители/ деца и родители
Смятате ли, че образователната система предостява достатъчни умения за
трудовия пазар?
Да
Не

Въпросник за Учители
1. Социо-Личностна информация
Пол
Женски
Мъжки
Друг
Предпочитам да не отговарям
Имате ли мигрантско минало?
Да
Не
Ако да:
Държава на раждане
Ако сте роден в друга държава, колко време (в години) е изминало от
вашето пристигане в настоящата?
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
Над 30
Вашето гражданство
Възраст:
30 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
В какво училище преподавате?
Гимназия
Техникум
Професионална гимназия
Подготвително училище
Имате ли специални умения за преподаване на ученици с мигрантски
статус?
Да
Не
Кой сте вие?
- учител
- обучител
- младежки работник

2. Главни Обучителни Методологии
Какъв вид обучителна методология използвате?
- официална
- неформална
- не официална
Вземате ли под внимание миналия опит и/или умения на децата?
Да
Не
Ако да, как ги използвате?
- за да се увеличи нивото на интеркултурност
- за да се даде по-добра оценка на учебния успех на детето
Колко ученици с мигрантско минало има във вашата класна стая?
Никой
1–5
6 - 10
11 - 15
Колко ученици с мигрантско минало са прекъснали?
1–5
6 - 10
11 - 15
3. Образователни Трудности на Ученици с Мигрантско Минало
Какъв тип трудности учениците имигранти обикновено имат?
- DSA
- свързани с езика
- свързани с учебното представяне (не са способни да изпълняват занятията
индивидуално)
ИКТ в отношенията между момчета/момичета са:
- ресурс
- пречка
4. Главна Динамика на Взаимоотношенията в Класната Стая
Мигрантските деца активно ли участват в учебните занятия?
Да
Не
Мигрантските деца интегрирани ли са в клас?
Да
Не

5. Опити и Главни Трудности във Включването на Родителите
Как са взаимоотношенията с родители на деца с мигрантско минало?
- чести
- редки
- никакви
Ако са редки или никакви, вие опитвате ли се да се ангажирате?
Да
Не
Какви други лица/ институции помагат за включването на родителите?
- никой
- училище
- местни училищни власти
- местни власти
- трети сектор
- църквата
Комуникирате ли с родителите за уменията, усвоени от децата?
Да
Не
Информирате ли родителите за новите постижения на децата им?
Да
Не
6. Образователна Система в Държавата
Има ли нещо, което бихте искали да промените в образователната система на
вашата държава?
Да
Не
Ако да, то това главно се отнася до:
- учителите
- учебната методология
- предметите
- по-голямо съдействие между учители/ деца и родители
Смятате ли, че образователната система предостява достатъчни умения за
трудовия пазар?
Да
Не
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