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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 Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
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„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

БЕНЕФИЦИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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ПАРТНЬОР: ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

www.coiduem.mon.bg

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

Детска градина „Щастливо детство" гр.Твърдица участва в дейностите по Проект
BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното
образование" от началото на учебната 2019-2020 г.

Дейностите по Проекта продължават да се осъществяват и през учебната 2022 - 2023
година.

С цел подпомагане образователното приобщаване на децата от уязвими групи в
предучилищното образование и подкрепа на достъпа им до качествено образование, за учебната
2022-2023 година  са сформирани 12 групи по Дейност 1 на Проекта за допълнително обучение
по български език. В дейността са обхванати общо 72  деца на възраст от 3  до 6  години.
Допълнителното обучение се осъществява по специализирана методика, образователните
помагала и материали се осигуряват със средства от проекта.

В рамките на проекта, по Дейност 5  „Провеждане на дейности за изграждане на
положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на
дискриминация“ , на 18.10.2022г. в залата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914”, се проведе
разяснителна кампания, реализирана от психолог и мотиватор, определени от Центъра за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинство (ЦОИДУЕМ). В
срещата взеха участие над 80 участника – родители на деца от уязвими групи, членове на
обществени съвети, родители на деца, посещаващи детските градини в община Твърдица,
родители на деца от етнич. малцинства и др. Гости на срещата бяха представители на Общинска
администрация – Твърдица, както и директори и педагогически специалисти от детските градини
в общината.
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