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ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 
Превенцията на ранното напускане на училищната среда се основава на  прилагането на 

обучителни методи за изясняването на потребностите, убежденията и нагласите  като критерии за 

поведение в училищната среда. 

Целта на програмата е предотвратяване на риска от  ранно напускане на училище, чрез изучаване 

на взаимодействието на детето и училищната среда, психичното, емоционалното и социалното 

развитие, механизмите на познавателната дейност по време на обучителния процес  и семейните 

взаимоотношения. 

Задачите за намаляване на риска от ранно напускане на училище  са да се проучи:  

- Субкултурата на подрастващите; 

- Социалната адаптация; 

- Взаимоотношенията с връстниците; 

- Принадлежност и популярност в групата; 

- Общуване в семейството и наличие на напрежение в отношенията с родителите; 

- Подрастващият и другите членове на семейството; 

- Подрастващият и училищната общност; 

- Оценка на процесите и нивото на риск за напускане на училищната среда. 

Обучителни методи  

- Осигуряване на информация, чрез илюстриране на фактите; 

- Осигуряване на примери или модели, насочени към промяна на нагласите; 

- Осигуряване на собствен опит, чрез създаване на обучителни ситуации с конкретно 

повлияване на нагласите и поведението, разширяване на себепознанието и практикуване на 

умения; 

- Осигуряване на дискусия -  споделяне на мнения и идеи, които да се обособят като придобит, 

конкретен опит; 

- Използване на ролеви игри – упражняването на роли е метод, който помага да се разбере 

чуждата гледна точка, емоциите и нагласите на другия; 

- Оценяване на убежденията или поведението; 

- Осъществяване на избор сред конкретни алтернативи и разглеждане на последствията от 

напускане на училищната средa. 

Отговорници :  

- Училищната администрация; 

- Комисията за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

- Училищното настоятелство; 

- Педагогическият съветник; 

-  Класните ръководители. 

Взаимодействия с държавни и обществени институции: 

- Районна администрация; 

- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни  и непълнолетни; 

- Агенция за Закрила на детето; 

- Детска педагогическа стая; 

- Неправителствени организации на професионалисти в грижата за децата. 

 

                                                                                            Изготвил:.................................................. 

                                                                                                Д-р Елена Александрова 
 

 

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №.15 от 01.09.2020г. 


