ПОКАНА
за участие в пресконференция
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в междинна пресконференция по Проект
„Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, която ще се проведе на 17
октомври 2017 г. от 12:30 часа в Заседателната зала на Община Плевен, гр. Плевен, пл.
"Възраждане" 2.
Ще бъде представен напредъка на изпълнението на проектните дейности и
постигнатите до момента резултати от проекта.
Информация за проекта:
Проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085, е със срок на изпълнение
27.7.2016 – 27.9.2018 г. и се изпълнява с водещ Бенефициент ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот
и партньори: фондация „Образователно сътрудничество“ и Община Плевен.
Пректът ще приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени
етнически групи на 3 - 4 годишна възраст и ще подготови за постъпване в училище 50 деца от
малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години. На децата ще бъдат осигурени
допълнителни занимания по български език и овладяване на важни социални и
комуникативни
умения,
необходими
преди
постъпване
в
училище.
С цел промяна на обществените нагласи в посока по-голяма толерантност към децата от
малцинствените етнически групи ще се провеждат съвместни извънкласни занимания на
децата
от
малцинствата
с
деца
от
мнозинството.
Предвидени са дейности за промяна на нагласите у 90 родители на деца от целевата група в
посока припознаването на образованието на децата им като ценност. Ще бъдат организирани
мотивационни обучения за придобиване умения за пълноценно участие в образованието и
възпитанието
на
децата
им.
Проектът ще подкрепи политиката на Община Плевен за повишаване на обхвата на ромски
деца в предучилищното образование и гарантиране правото на равен достъп до качествено
образование на децата и учениците от етническите малцинства.
За повече информация:
Анна Портарска, ръководител на проекта
a.portarska@abv.bg, 0888 670 502
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