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Професионална
гимназия по
каменообработване с. Кунино

Процедура
BG05M2OP0013.021 МИГ ЛуковитРоман
„Подобряване на
достъпа и
повишаване на
мотивацията на
ученици от
маргинализирани
групи за включване
в системата на
професионалното
образование“ в
изпълнение на
подхода "Водено от
общностите местно
развитие" по ОП
НОИР

Приложение 10.5.3
Списък на операциите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.021
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИ ОТ
МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
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26.10.2020 г.
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85%
Проект "Атлас на каменоделеца" е насочен към повишаване на
98 868,00 лв.
с. Кунино, Република
мотивацията на учениците от маргинализираните групи за
община
България
включване в професионалното образование чрез осигуряване на
Роман
достъп до качествено образование и подходяща материална
среда в Професионална гимназия по каменообработване - с.
Кунино, както и провеждане на допълнително професионално
обучение в кръжок по моделиране "Ние творим заедно" и
кръжок по каменообработване "Моята професия е вечна като
камъка". Дейностите по проекта предвиждат обособяване на
работилници/кабинети по моделиране и каменообработване и
осигуряване на обзавеждане, оборудване, консумативи, учебни
материали, както и съвременна техника за практическите занятия
на учениците в тях. В кръжоците ще се извършва обучение извън
учебния план по специалността "Каменоделство", която е
защитена от държавата от 2018 г. Учениците, които се очаква да
бъдат включени в изпълнението на проекта принадлежат основно
към маргинализираните групи, в т. ч. роми, като към тях ще бъде
приложен подход за задържане в образователната система.
Срокът за изпълнение на проекта e 24 месеца. Предвижда се
включване в кръжоците на родители на учениците и представяне
на работния процес и тайните на занаята. Предвиждат се „зелени
дейности“ на открито, работа с еко материали, занятия през
летните месеци чрез организиране на пленери, лятно училище
и/или "workshops".

Вариант 5
Одобрен от: Ръководителя на УО
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Категории на
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110 "Социалноикономическа
интеграция на
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ни общности
като ромите"
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