Детска градина „Щастливо детство” гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен,
ул. „Цар Калоян“ №27, тел.: 0454/42260, email: dg_tvarditsa@abv.bg
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., съфинансирана 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: ЦОИДУЕМ
От началото на учебната 2019-2020 г. детска градина „Щастливо детство"- Твърдица
участва в дейностите по Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на
предучилищното и училищното образование". Дейностите по проекта продължават да се
осъществяват и през учебната 2020 – 2021 година.
Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, на
възраст 3 - 6 години.
С цел подпомагане образователното приобщаване на децата от уязвими групи в
предучилищното образование и подкрепа на достъпа им до качествено образование, от
м.октомври 2020г. бяха сформирани 4 групи по Дейност 1 на Проекта за допълнително
обучение по български език. От м.февруари 2021г. в дейността са обхванати 55 деца на възраст
от 3 до 6 години в общо 10 групи за допълнително обучение.
Всеки учител, ръководител на група за допълнително обучение по български език и
литература, изпълнява следните дейности:
1. Планира, осъществява, отразява в Електронната система за управление на Проекта и отчита
работата с децата;
2. Води присъствени списъци за проведените дейности;
3. Отразява напредъка на всяко дете в удостоверение;
4. Работи с родители за разясняване на проектните дейности.
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална
подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства 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.
По Дейност 2 на Проекта от месец февруари 2020 г. се изплащат таксите за храна на деца
от детската градина, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 075/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд "Социална
закрила" (еднократни помощи ). Дейността продължава да се изпълнява с регулярно
възстановяване на средствата за такси. Списъкът на включените деца се актуализира, като през
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м.март 2021г. техният брой е 119. По Дейност 2 на Проекта се осигуряват учебни материали,
пособия, помагала за децата, които са включени в допълнителното обучение по български език.
Дейност 3: Осъществяване на обучения, включително осигуряване на обучителни
материали, пособия и други на учителя за придобиване на знания, умения и компетентности за
прилагане на специализирани методики ( основани на играта ) за обучение по български език и
за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3
години и 6 месеца.
По Дейност 3 на Проекта бе обучен старши учител Валентина Денева, която участва в
професионално - педагогически тренинг "Ранно оценяване със скрининг - тест на риска от
проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца".
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