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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.017
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”

Наименование
на
Наименование на
бенефициента
операцията
(Beneficiary
(Operation name)
name)

Фондация
"Национален
алианс за
работа с
доброволци"

Кратко описание на проекта (Operation summary)

Начална дата
на проекта
(Operation
start date)

Крайна дата на
проекта
(Operation end
date)

Проектът е насочен към повишаване на професионалните умения на
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и за
преподаване на знания на учениците за възприемане на
етнокултурните различия в общността.
Съвременната класна стая трябва да осигури равни възможности за
всички деца и ученици, независимо от техния майчин език и
културна идентичност. Включването на педагози от 10 ДГ и училища
в общините Пловдив и Раковски в квалификационни форми за
BG05M2OP00124 месеца,
работа в мултикултурна образователна среда ще помогне пряко за
3.017-0034-C01
считано от датата
решаване на проблемите, които стоят пред образователната
"ОБМЕН на сключване на
19.04.2021 г.
интеграция на учениците от ромския етнос, а именно:
ОБщината Място
договора, но не
1. Висок брой на отпадащи и на необхванати от училищната система;
за Етно
по-късно от
2. Сегрегацията на голям процент ромски ученици в „ромски”
Новаторство"
30.09.2023 г.
училища или паралелки;
3. Нисък успех на учениците в училище, което е сериозна
предпоставка за отпадане;
4. Нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии;
5. Неучастие на ромските родители в дейността на училището.
Дейностите в проекта са насочени към подготовка на учителите за
успешно преподаване и общуване чрез квалификация за работа в
мултиетнически класове.

Общо
допустими
Процент на съразходи в лв. финансиране
(Total eligible от ЕС (Union coexpenditures in financing rate)
BGN)

299 163,20 лв.

85%

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

гр. Пловдив, гр.
Раковски, с.
Стряма, с.
Белозем, с.
Чалъкови

България

Дата на
Категории на
последна
интервенция актуализация
(Category of (Last update of
intervention)
the list of
operations)

110

19.04.2021 г.

