
Проект „Детски свят в цвят“                                                                                                                   Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.Конкурсна процедура 33.20-2021Център за образователна интеграция                                            Детска градина  „Изворче“на децата и учениците от                                                                с. Кабиле, община „Тунджа“етническите малцинстваПроектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол  сфинансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците отетническите малцинства ( ЦОИДУЕМ )ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с.Кабиле, община „Тунджа“Детска градина „Изворче“ с.Кабиле стартира проект  „Детски свят в цвят“,по Приоритет:4 Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етническипроизход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективнаобразователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на стойност19920лв. - Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център заобразователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства(ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 33.20-2021.Проекта има за цел  формиране на родителски умения, изграждане на връзката родител-дете, повишаване на самочувствието на родителите и оказване на подкрепа. Проектътпредлага иновативна концепция за преосмисляне на ролята на образованието ивъзпитанието на деца от страна на техните родители и активното им въвличане катосъмишленици за личностното развитие на децата .Основна цел на проекта:Да се създаде и наложи нова форма за работа с родители от различни етноси – модел чрезразлични иновативни и  интерактивни форми на взаимодействие . Увеличаване мотивациятана родителите за подкрепа на децата им в образователния процес, и засилване наприсъствието им в детската градина .Стратегически цели на проекта:Създаване на успешен модел за работа с родители в мултиетническа среда.Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата иродителите от малцинствените етнически групи.Разработени и приложени иновативни и интерактивни модели за взаимодействие междудетската градина и семейната общност в детска градина.Алгоритъм за работа с родители, по който да продължи надграждането на проектнитедейности за напред .Пряко в проекта ще бъдат включени: 60 родители, 9 педагози от детска градина “Изворче“. 35от родителите са от ромски произход.  Всички останали деца-67 са непреки участници впроекта . Планираните дейности и работни методи ще допринесат за постигането на целитена проекта в съответствие с изискванията на конкурсната процедура Дейност 1 Организация и управление-Дейността има за цел да осигури необходимитечовешки и материални ресурси за организация и управление на проектните дейности всъответствие с целите, описанието и начина на изпълнение.Дейност 2 Информиране и публичност-Дейността има за цел да осигури и реализира меркиза информиране и публичност относно конкурсната процедура, финансовия принос наЦОИДУЕМ, целите, дейностите, продължителността на проекта и очакваните резултати средцелевите групи, местните общности и други заинтересовани страни.Дейност 3 „Мобилна академия „ Щастливо детство“ за родители и значими възрастни задетето в предучилищна възраст-Проектната дейност има за цел да подкрепи родителите изначимите възрастни на децата в предучилищна възраст от различни етноси, вкл. от ромскиетнически произход чрез осигуряване на условия и ресурси за целенасочено информиране иподготовка за осъществяване на образователна интеграция на децата.



Проект „Детски свят в цвят“                                                                                                                   Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.Конкурсна процедура 33.20-2021Център за образователна интеграция                                            Детска градина  „Изворче“на децата и учениците от                                                                с. Кабиле, община „Тунджа“етническите малцинстваПроектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“,област Ямбол  с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция надецата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ )ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с.Кабиле, община „Тунджа“ 2Дейност 4 Интерактивни мотивационни кампании с участието на родители - мотиватори-„Предай нататък!”- Проектната дейност има за цел да реализира алтернативна форма навзаимодействие между образователната институция и родителската общност като включиродители - мотиватори в процеса на обхващане и задържане на децата от етническитемалцинства в предучилищното образование.Дейност 5 Изнесена двудневна супервизия с участието на родители от различни етноси заповишаване на чувствителността към дискриминационни прояви и преодоляване нанегативни стереотипи и дискриминационни нагласи.- Повишаване чувствителността къмдискриминационните прояви и  формиране на знания и умения за преодоляване на егативнистереотипи и дискриминационни нагласи чрез провеждане на двудневна супервизия зародители от различни етноси и педагози от детската градина.Дейност 6 Социално-комуникативно приобщаване на родители от етническите малцинствакъм образователната среда в детската градина чрез подбор и назначаване на образователен медиатор в детската градина-За осъществяване на дейността ще бъденазначен 1 образователен медиатор .Той ще работи в следните области на интервенция: Идентифициране на деца, извън образователната система, насочване и съдействие зазаписване в образователна институция;  Превенция на отпадането на деца от системата напредучилищното образование – работа с родителите, с разширеното семейство ; Подкрепа вобразователна среда за повишаване мотивацията на децата за постигане на по-добриобразователни резултати и за участие в активности за развитие на творчески и социалниумения и превръщане на детската градина или училището в територия на детето и ученицитНасърчаване на активното родителство чрез участие в живота на детската градинаСътрудничество и съдействие за подготовката и провеждането на специални събития вдетската градина/ училището с интерактивен и интеграционен характер ; Сътрудничество иработа в общността за социално-комуникативно приобщаване на родителите от етническитемалцинства към предучилищното образование.




