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Информация за проекта 

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект 

BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“, чието изпълнение стартира на 16 май 2019 г. Проектът се реализира по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).  
 

Продължителността на проекта е 30 месеца. 

С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с 

оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация 

за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от 
уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. 

Дейностите по проекта, които се реализират, са следните: 
        Дейност 1: Допълнително обучение по български 
 език за деца от уязвими групи; 
        Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и 
социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително 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 и др,; 
        Дейност 3: Осъществяване на обучения, на педагогически специалисти 
за прилагане на скрининг тест за деца от 3 години до 3 години и 6 месеца. 

 



По Дейност 1, е организирано и проведено допълнително обучение по  
български език за деца от уязвими групи , през 2019/2020 учебна година. 
В сформираната Група «Таралежите» от 5 деца, с ръководител Анелия Димитрова,  
осъществяваното допълнително обучение по български език включи работа с  
деца билингви, чийто майчин език е различен от българския.  
Работи се по развитието на речта. 
Целта  бе, детето да бъде мотивирано да слуша активно и да трупа лексика в  
пасивния си речник. 
Анализират се както думи синоними, антоними, така и думи с обобщаващо  
значение. 
Чрез игри, се провокира правилна употреба на различните видове части на речта: 
съществителни и прилагателни имена, лични, притежателни, показателни и  
Въпросителни местоимения, числителни имена, предлози,частици,съюзи и наречия. 
Чрез нагледно-действени похвати, децата се ориентират в лексикалното значение  
на глагола като част на речта, а с възприемане на образци за промяна на формата 
му с неговото граматическо значение. 
Работата в малка група позволява да се обърне внимание на всяко дете според  
неговите индивидуални потребности.  
Проектът съдейства за подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване  
на успешно ограмотяване в началното училище, осъществяване на психологическа 
готовност на децата за училище и даване на равен старт. 









По Дейност 2 от проекта от 2020 до 2022г. , социална подкрепа - заплащане  
такса за детска градина са получили семействата на 30 деца.  

По Дейност 3: обучение на педагогически специалисти за прилагане на 
скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца 

Придобил квалификация за прилагане на скрининг тест за деца от 3 
до 3 години и 6 месеца - един учител.  


