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Проект „Играем и учим заедно“ цели повишаване на качеството на ранното
образование и обхвата на деца от маргинализирани общности в системата на
предучилищното образование в град Луковит и село Румянцево.
Проектът предлага пилотно тестване на програма "Елементът ИГРА" в една цяла детска
градина, вкл. с изнесаната си група в село Румянцево, и в една подготвителна група на
ОУ "Христо Ботев" село Румянцево. Програмата включва три модула: “Библиотека на
играчките”, “Музика в действие” и “Разкажи приказката” (Дейност 1), тя е насочена и
към работа с родители, като освен групови уроци предлага занимания с родители,
целящи повишаване на родителския капацитет и подобряване на уменията за
съвместно учене чрез игра.
Експерти в ранно детско развитие, с опит в работа с маргинализирани общности и
познаващи ресурсите и предизвикателствата на родители от община Луковит, ще
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модула и дейностите за включване на родители, ще бъде разработен отделен нов
„Играем и учим заедно”
модул на тема Екология (Дейност 2 „ЕКО и в играта“).
В проета ще бъдат включени общо 112 деца на възраст 2-8 години в 8 групи – 5 в ДГ
„Червената шапчица“ град Луковит, 2 в изнесени групи в село Румянцево и една в
подготвителната група в ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево – партньор в проекта. 73 от
децата, включени в проекта са от маргинализирани общности (включително роми).
Над 50 родители ще вземат участие в дейностите, най-вече в Дейност 3 „Учим и играем
заедно – занимания с родители“, 30 от тях роми.
Заниманията в 8-те групи ще се реализират в период от 2 години, включително и в
летните месеци.
В дейностите ще се включват деца и родители от немаргинализирани общности с цел
насърчаване на социалното включване и подобряване на общуването и преодоляване
на предразсъдъците.
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