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Да продължим заедно!
Проект на Основно училище “Христо Ботев”, с. Джурово, община Правец, осъществен
с финансовата подкрепа на Ромски Образователен Фонд, в партньорство с:
Основно училище “Любен Каравелов”, с. Осиковица, общ. Правец
Основно училище “Никола Й. Вапцаров”, с. Осиковска лъкавица, общ. Правец
Техническа професионална гимназия “Стамен Пенчев”, гр. Ботевград
Трите Основни училища, участващи в проекта се намират в три съседни села. Децата от тях не
продължават образованието си по различни причини, но една от основните е отдалечеността на селата от
градовете, в които се намират средни училища, а транспортът е неудобен и скъп. Дори и да отидат в града
на пансион поради несъгласие на родителите или тежка адаптация на новото място, се връщат обратно в
селата и не продължават образованието си.
ТПГ “Стамен Пенчев” е на 35 км от най - отдалеченото от трите села. В нея често има ученици от
социално слаби семейства, от етническите малцинства, деца в неравностойно положение. Курсът на
обучение е четиригодишен, но поради търсенето в региона на оператори на стругове с цифрово
програмно управление, е открита едногодишна паралелка за професионална подготовка.
Екип
Катя Ценева - ръководител, Соня Малинчева - координетор, Мариана Иванова - счетоводител.
Цел и целева група
Проектът е насочен към подобряване на достъпа до образование на 57 ученика, както и преодоляване на
трудностите при усвояване на учебното съдържание за тяхната по - лесна адаптация към новата учебна
среда.
Дейности
ЗАКУПУВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МИНИБУС
Това позволява дори и след приключване на проекта учениците да бъдат извозвани безплатно от трите
села. Техническата професионална гимназия, като собственик на минибуса, е ангажиран за 5 години след
изтичане периода на проекта да се грижи за поддръжката му и да осигурява безплатното извозване на
учениците.
ПРОВЕЖДАНЕ НА АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ
На нея се дава информация на родителите и учениците от трите села за проекта, Професионалната
гимназия и са обсъдени конкретни въпроси относно обучението и пътуването на учениците.
ЛЕТЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА
Обучението е с продължителност от 1 месец, два пъти седмично по два часа за всяка от трите групи.
Осъществява се по учебните програми на МОМН, като в допълнителните часове учениците от целевите
групи повтарят отново изучения материал. Това се налага от факта, че за тях българският не е майчин
език, а и не посещават редовно училище.
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 КЛАС
То включва допълнителни часове по български език и литература, и математика на учениците от 8 клас
през учебната 2008/2009 г. Продължителността му е 5 месеца, 3 пъти седмично по два часа. Тези часове
дават възможност за индивидуална работа с учениците, съобразена с техните специфични възможности и
индивидуални потребности.

