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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.009
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН, МЯРКА 2.4.1. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ“
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271 723,20 лв.
85%
ОБЩИНА РАДОМИР BG05M2OP001Проект "Заедно се учим и растем" е насочен към повишаване на
гр. Радомир Република
3.009-0002-C01
качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа
България
,,Заедно се учим и до образование за деца в предучилищна възраст от различни
растем"
маргинализирани групи в община Радомир. За целта се
предвижда внедряване на Комплексна интегрирана иновативна
програма за менторство и наставничество към детските градини в
общината, като в рамките на проекта тя ще бъде пилотно
разработена в Детска градина „Слънце“. Програмата обхваща
съвременни методики и практики с доказан ефект в
международен план, с които ще бъде променено отношението на
целевите групи към образователния процес. Дейностите по
проекта включват провеждане на обучения по Програмата на
местни педагози, които да ползват тези практики в
образователния процес и след края на проекта; подобряване на
материално-битовите условия в детската градина чрез закупуване
на оборудване и дидактически материали; взаимодействие с
родителите/настойниците на децата от целевите групи с цел
адресиране на проблемни фактори и формиране на семейна и
социална среда, подкрепяща образователния процес, работа с
децата от целевите групи.
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110 "Социалноикономическа
интеграция на
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