Главни цели на СМАЙЛ
Подкрепа на началните училища в тяхното
усилие да включат ромските ученици.
Създаване на приветстваща учебна среда за
ромските деца и семейства.
Развиване на чувство за общност чрез
изграждането на нов дух на чувство за общност,
основано на концепцията за Просоциалност.
Моделът за включване Педагогическа и
Дидактична Про-социална Общност се предлага
от проект СМАЙЛ като един специфичен модел
на просоциален стил на обучение и учене,
включващ обучение на учители и родители
– роми и не-роми, които не ес (увстват като
целеви групи, а като членове на уинкалан
местна общност. СМАЙЛ цели да създаде едно
формално сътрудничество между общностите,
в които живеят учениците, Образоващите
общности, което ще представлява официално
споразумение, вклъчващо всички институции
или асоциации, ромски и не-ромски, които са
референтни пунктове в образованието.
Просоциалинят подход, промотиран от СМАЙЛ,
насърчава развитието на по-общностна идея за
разнообразие и мултикултуризъм, включваща
културните и езикови различия. Приемайки
училището като център на образователна
перспектива, която включва всички социални
формални и неформални групи, членовете , били
те роми или не-роми, могат да бъдат част от тази
общностна концепция, което прави по-лесна
борбата срещу дискриминацията.
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За проект СМАЙЛ/Ромска УСМИВКА

Просоциалността

Ромската УСМИВКА е проект, финансиран с
подкрепа от Програма ”Учене през целия
живот” на ЕС. Иедята на проекта е да се
подходи към соицалното включване на ромите
по холистичен начин чрез изграждане на
една образоваща общност, която активно ще
предоставя конкретни отговори и решения.
Самата идея за социалното включване ще се
движи от училището като основен партньор.

Едно просоциално поведение е комплекс от позитивни действия, които облагодетелстват другите,
предизвикани от емпатия, морални ценности и чуство за лична отговорност повече отколкото желание за
лично облагодетелстване
Едно дейстиве е просоциално, когато то е се отнася не до личен интерес, а се върши с цел да гарантира
общ интерес и с този акт индивидите са наясно, че са в една област, където се зачитат общоприети
правила, дори да не са записани, които правила гарантират благополучието на социалната група или
общност, към окято индивидите чувстват, че принадлежат. Едно просоицално поведение обхваща както
физическото, така и психическото съобразяване с другите. Върху тази идея за просоциалното поведение се
основава концепицята за Просоциалността.

Главни дейности на проект СМАЙЛ
Експериментиране на иновативен път за
засилване на чувството за социална общност
сред ромските деца и техните родители чрез
въвеждането на обща образователна платформа,
изградена върху общи правила за поведение.
Въвеждане на просоциални параметри за
включване на ромските общности пряко в процеса
на обучение на ромските деца и създаване на
просоциална схема за местната общност, в която
ромите живеят.
Европейска образоваща общностМ дефиниция
на Модел за Образоваща Общност, окйто да бъде
лесно преносим към други местни общности в
други страни.

Предизвикателствата на проект СМАЙЛ:

Реализация на педагогическа схема за справяне
със специфични местни ситуации и събиране на
различни тенденции и спешни нужди, изразявани
на различни нива на гражданското общество.

•
•
•
•

Увеличаване на чувствителността към отпадането на ромските ученици
Създаване на по-подходяща учебна среда за ромските деца (концептуално и физически)
Подобряване на чувствителността за здравното положение на ромските общности
Намаляване на реципрочните предразсъдъци

