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Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове. 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001- 3.005-0004 „АКТИВНО 

ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските 

структурни и инвестиционни фондове   www.eufunds.bg 

Бенефициент: Министерство на образованието и науката 

Бюджет на проекта в национален мащаб: 82 500 000 лв.  

Начало: 16 май 2019 г.       Продължителност: 30 месеца 

Партньор: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически 

малцинства 

В област Сливен 76 образователни институции (ДГ и училища с подготвителни групи) 

осъществяват дейности по проекта.Целта на операцията е да подпомогне ранното обхващане и 

образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да 

подкрепи достъпа им до качествено образование, да укрепи социалното им приемане и 

сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, 

социална и личностна реализация. 

Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, на 

възраст  3 - 6 години.  

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална 

подкрепа на деца от  уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини 

с повишена концентрация на деца  от уязвими групи, осигуряване на допълнителен 

педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на  учебни материали, пособия, 

помагала. 

Дейност 3: Осъществяване на обучения, включително осигуряване на обучителни 

материали, пособия и  др. 
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Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, 
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В изпълнение на дейност 1 по проект„Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ – „Допълнително обучение по български език на деца от уязвими 

групи“, в детската градина са сформирани три групи с по шест деца на шест годишна възрастот ІV 

и ІV-а ПГ.  Допълнителното обучение се организира в пакети от десет педагогически ситуации 

/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие/ и се осъществява съгласно Програма, 

изготвена от ръководителите на групите, съобразно установените потребности на децата. За всеки 

пакет от десет педагогически ситуации на всяко дете се издава удостоверение. Възнаграждения за 

ръководителите на групите, както и образователните материали, пособия и помагала, необходими 

за допълнителното обучение, се осигуряват със средства от Проекта, съгласно единна ставка за 

всякодете, получило пакет от десет педагогически ситуации. Ръководители на групите са: 

Звезделина Славянова Йорданова, Станиела Христова Азманова и Теодора Йорданова Георгиева. 

 

 

 

По Дейност 3 на проект„Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“, старши учител Валентина Денева участва и завърши обучение за придобиване на 

знания, умения и компетентности за прилагане на  скрининг тест за ранно оценяване на 

потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца,  за определяне на риска от 

обучителни затруднения и за тяхната превенция.  

 


