Всички заедно

Междинен отчет – 30 април 2018
Какво е „Всички заедно“?
“Всички заедно” а програма която ще се осъществи в едно начално училище и цели да
въведе родителите в образователния процес на училищната общност и да създаде
положителна среда, която интегрира деца с различни потребности.
С помощта на Райфайзенбанк, “Институт за прогресивно образование” в партньорство с
Асоциация Родители и Red Paper Plane ще може да развие система, която ще осигури
пространство за споделени преживявания с цел изграждане на умения за емоционална
саморегулация, емпатия и чувство за принадлежност към общност за децата и техните
родители и ще предостави ценно професионално развитие на учителите.
Къде е фокусът на проекта?
Фокус на проекта „Всички заедно“ е върху пространството, което искаме подсигурим
под формата на няколко последователни дейности, в различен формат за изграждане
на доверие и връзки между децата в класа заедно с техните родители и учители.
Каква е целта на проекта?
Целта е да се създаде позитивна база за взаимоотношения още в началото между
родители и учители и деца с различни потребности да се запознаят с един друг;
фокусираме се върху развиване на емпатия, чрез изграждане на споделени
преживявания в общността на класа.
Какво дейности планираме по проекта?
1. Въвеждаща работилница: Преди началото на учебната година ще реализираме teambuilding проекто-базирана работилница между родители, деца и учители за първи клас.
Партньорството ще бъде между Асоциация Родители, ИПО и Ред Папер Плейн.

Кога: в началото на учебната година преди 15-ти септември до 1-ви октомври.
2. Мисии през учебната година за изграждане на Умения/адаптиран „Кът“ проектнобазирано обучение и обучения за учители: Учениците в проекта ще могат да развиват
своите умение и емоционални компетентности чрез ежемесечни мисии; учителите ще
получат първоначално въвеждащо обучение по темата.

Кога: през учебната година, всеки месец по една мисия в занималнята на паралелката
Какви адаптации планираме в „Всички заедно“?
-

Ще се фокусираме в едно начално училище, за разлика от планираните 4 в
първоначално разписания проект; училището ще е част от подхода „Модел за
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холистична подкрепа на учителите“, проект реализиран от Институт за прогресивно
образование; Училището е избрано и проектът е съгласуват с училищното ръководство.
-

Основния компонент, заложен в проекта, е Въвеждаща работилница (1). На този етап
няма да се фокусираме върху изграждането на физическия кът, а с помощта на
Райфанзен ще реализираме съдържанието за развиване на умения на децата чрез
ежемесечни мисии, както и съпътстващите ги обучения за учители (2).

Какъв е планирания примерен бюджет?
Планирани дейности

Въвеждаща работилница "Всички заедно" 1:
- 2 часа работилница за изграждане на връзки между децата в класа и работа в
екипи с родителите
- материали
- 1 паралелка в Холистичен модел
Въвеждаща работилница "Всички заедно" 2:
- 2 часа работилница за изграждане на връзки между децата в класа и работа в
екипи с родителите
- материали
- 1 паралелка в Холистичен модел
Мисии (кътове) за развиване на умения за „Шампиони“:
- 1 паралелка в кът занималня
- 12 мисии за кътовете за цялата учебна година
Обучение за учителите (титуляр е класен ръководител на класа и възпитател
Участие в работилница модеретори

Стойност

500

500

270

251,54
1521,54

Общо
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