BG05M2OP001-3.001
„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА
ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ДОГОВОР BG05M2OP001-3.001-0086
ПРОЕКТ
„ЗАЕДНО УЧИМ, ИГРАЕМ
И СЕ ВЕСЕЛИМ”

На 27.09.2017г. приключват дейностите по проект “Заедно учим, играем и се
веселим”, Договор № BG05M2OP001-3.001-0086 осъществен по Оперативна програма
“Наука и образование за интелигентен растеж” съфинансирана от Европейски съюз
чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.
Общата продължително на проекта - 14 месеца.
Финансиране – 111 367.79 лв.
РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ:
Осигурен е равен достъп до качествено предучилищно възпитание и образование
за децата от етническите малцинства и подкрепа за тяхната ранна социализация.
1.Преодоляване на езиковите бариери и подпомагане процесите на социална
интеграция на децата от етническите малцинства .
2.Подпомагане овладяването на книжовен български език при децата със семеен език,
различен от българския в допълнителни занимания чрез образователни игри.
3.Възпитаване децата от различни етноси в дух на толерантност и взаимно уважение
чрез участие в съвместни концертни, спортни, художествени и развлекателни
мероприятия.
4.Обогатяване и осъвременяване на образователната среда в групите, съобразно
познавателните потребности на децата.
5.Мотивиране на родителите от ромски произход за осигуряване на редовна
посещаемост на децата им в ДГ и за активното им участие в образователния процес.
6.Създаване атмосфера на разбирателство, уважение и толерантност между
представителите на различните етнически групи сред родителската общност.
7.Прекъсване цикъла на образователна изолация и изграждане на положителна нагласа
към ромските деца в групите на ДГ и към ромската общност в града;
8.Осигуряване прозрачност, широка информираност и диалог с институциите, имащи
отношение към приобщаването на всяко дете в образователната система.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
занимания по български език
в седем клуба за
1.Проведени допълнителни
допълнително обучение в рамките на 7 месеца със 196 деца на възраст от 3 до 7 год., от
които 133 от етническите малцинства. Завишени постижения на децата по всички
образов. направления; завършили подг. група – 30 деца от етнич.малцинства , с
достигната готовност за училищно обучение. Осъществено методическо подпомагане
на ръководителите на клубове от експерт образоват. дейности, въведени иновативни
подходи в обучението по БЕ, запознаване с добри практики в областта на работата с
деца в мултиетническа среда.
2.Обогатена образователна среда в седем групи на ДГ, в които се обучават деца от
етническите малцинства. Обособени игрови, образователни и творчески кътове в седем
занимални на ДГ. Осигурена съвременна техника за използване на електронни учебни
ресурси в образователния процес.
3.Проведени съвместни мероприятия с децата от трите сгради на детската градина: 20
ателиета, 3 концерта, 3 спортни празника, рисунки на асфалт, две образователни
екскурзи, две театрални постановки и дейности с екологична насоченост.
4. Осигурена подкрепа за семействата от етнич. малцинства за ефективно включване на
децата им в образователния процес
5. Изградена организация за ефективно управление на проекта.
6.Осигурена публичност и информиране на обществеността за дейностите по проекта.
Реализацията на Проект „Заедно учим, играем и се веселим“ е успешна стъпка в
гарантирането на пълноценна социализация, съхраняване и развиване на културната
идентичност на децата от етническите малцинства в ДГ „Щастливо детство“ и в
утвърждаването на интеркултурното образование на територията на града и на Община
Твърдица.

