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Проектът "С надежда за бъдеще" е разработено от СУ
"Свети Паисий Хилендарски" село Скалица в партньорство
с ОУ "Христо Ботев" село Ботево и ОУ "Свети свети Кирил
и Методий" село Бояджик. То цели да обедени ресурсите и
потребностите на трите училища с основната цел за
подкрепа на учениците чрез подобряване достъпа им до
BG05M2OP001-3.014-0001
качествена образователна среда, както и да мотивира и
"С надежда за бъдеще"
насърчи учениците в избора за пофесионално
образование. Дейностите, които са включени в настоящето
предложение са свързани с осигуряване на достъпа и
повишаване на мотивацията за включване на учениците в
училищното, включително и професионално образование,
както и намаляване на преждевременното напускане
училището.

Проектът се реализира от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- с.
Веселиново ( 214 деца и ученици от селата Веселиново,
Чарган, Могила и Завой) в партньорство с НУ "В.Левски" с.
Завой /80 деца и ученици/. Основната цел на проекта е да
се подкрепи социалното включване на деца и ученици от
маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им
BG05M2OP001-3.014-0002
до качествено образование. Специфичните цели са:
"Училище в действие"
повишаване на качеството на училищното образование в
малките населени места; подобряване на достъпа до
училищно образование в малките населени места;
намаляване броя на отпадащите от училище и на
ранно/преждевременно напусналите училище; Проектът
ще подобри социализацията, приобщаването и
личностното развитие на децата и учениците от двете
училища.

Проектът е насочен към подобряване на достъпа и
повишаване на обхвата на децата от маргинализирани
групи в системата на предучилищното образование чрез
прилагане на иновативни интерактивни форми на
комуникация и взаимодействие в рамките на общностите
BG05M2OP001-3.014-0003
на образователните институции на територията на община
"Пъстра палитра- иновации
Тунджа. Кандидат и бенефициент на проекта е община
за приобщаване"
Тунджа, а партньори-петте детски градини от общинската
образователна инфраструктура. Включва и дейности,
насочени и към общинските учебни заведения.Насочен е
към прилагането на иновативни, ефективни и ефикасни
механизми, които да компенсират дефицитите на средата
на живот с оглед на превенцията на ранното напускане на
образователната система, повишаване на мотивацията на
децата и семействата и активна работа с родителите.

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Last update of
the list of
operations)

07.05.2020

07.05.2022

195,440.56

85%

Община Тунджа

България

07.05.2020

07.05.2020

07.05.2022

134,328.32

85%

Община Тунджа

България

07.05.2020

07.05.2020

07.06.2022

389,975.54

85%

Община Тунджа

България

07.05.2020
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Проектът „ПОСОКИ - Взаимодействия в училищната
BG05M2OP001-3.014-0004
общност за пълноценно интегриране, равен достъп до
"ПОСОКИ качествено образование и успешна бъдеща реализация на
Взаимодействия в
ученици от малките населени места“ цели социално
училищната общност за
включване на деца и ученици от маргинализираните групи
ОУ „Св.Св.Кирил и
пълноценно интегриране,
чрез подобряване на достъпа им до качествено
Методий“, с. Дражево
равен достъп до
образование, повишаване на качеството на училищното
качествено образование и
образование в 3 от малките населени места на община
успешна бъдеща
Тунджа и намаляване на броя на необхванатите от
реализация на ученици от образователната система, на отпадащите от училище и на
малките населени места"
ранно/преждевременно напусналите училище ученици.

07.05.2020

07.06.2022

129,224.97

85%

Община Тунджа

България

07.05.2020

Проектът предлага комплекс от взаимосвързани дейности
и инициативи с иновативен характер, които да стимулират
интереса на децата от уязвими групи и маргинализирани
общности към системно учене и пълноценна
професионална и житейска реализация с подкрепата на
обучители, педагози, родители, използвайки
предизвикателствата, които предлагат новите
информационни и комуникационни технологии в
предоставянето и използването на интернет базирани
ресурси и електронни издания, учебници и образователен
софтуер. Той е насочен към пълноценното интегриране на
децата роми в образователния процес в неговата
неразривна взаимовръзка с професионалната реализация
чрез учене в модерна и съвременна учебна база с цел
превенция на ранното отпадане от училище и успешна
личностна реализация след завършване на училище.

07.05.2020

07.07.2022

109,899.74

85%

Община Тунджа

България

07.05.2020

BG05M2OP001-3.014-0005
"Ново бъдеще за
традиционните професии в
Обединено училище
дигиталната ера.
"Васил Левски", с.
На фокус: Към нови
Тенево
професионални хоризонти
чрез хуманитарен подход в
интерактивна класна стая"

