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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ” 

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ е насочен към осигуряване на по-

високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в 

предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие.  

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на 

потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни 

потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна 

подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.  

Специфични цели на проекта: 

- Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с 

хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – доказани постижения в науките, 

изкуства и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на 

основна степен на образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и 

разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби; 

- Повишаване капацитета на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез 

квалификация на педагогическите специалисти за преодоляване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с 

хронични заболявания, в риск и с изявени дарби; 

- Превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и 

семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование. 

Целевите групи по проекта са: 

- Деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и 

от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 
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- Деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и училища, 

осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 

- Деца и ученици в риск от детски градини и училища, осигуряващи обучение за 

придобиване на основна степен на образование; 

- Деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, 

изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване 

на основна степен на образование; 

- Педагогически специалисти и непедагогически персонал от детски градини и 

училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 

- Специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие; 

- Специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и 

дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), от центровете за специална образователна 

подкрепа (ДЦОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ); 

- Родители на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи 

обучение за придобиване на основна степен на образование. 

СУ „ Христо Ботев“- Нова Загора участва в следните дейности: 

Дейност 4 „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения“. 

 По тази дейност бяха закупени дидактически материали и консумативи със 

специфични конфигурации и характеристики, необходими за предоставянето на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца/ученици от следните целеви групи 

- логопедично бюро, лаптоп, дихателна логопедична игра, логопедични сонди, дърво на 

сезоните, езикова работичлница, магнитна дъска и др. 

 Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на 

децата учениците от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

По Поддейност 5.2. Алтернативни модели в детските градини и училищата за 

работа с деца и ученици с изявени дарби, включително за подпомагане за участие в 

пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, 

олимпиади и състезания са изплатени еднократни стипендии в размер на 195 лв. на две 
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ученички, които през учебната 2020-2021 година са били класирани на призови места на 

национални състезания. 

По Поддейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови 

компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности 

чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и 

независим живот и за личностна реализация са включени 14 ученици от I до VII клас на 

ресурсно подпомагане. 

По Поддейност 5.4. Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически 

специалисти и от други специалисти, в т.ч. помощници на учителя, в детските 

градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици в СУ „Христо Ботев“ са назначени логопед и 

помощник на учителя в V клас. 

Логопедът изпълнява дейности за допълнителна подкрепа, както и за обща 

подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Логопедът осъществява ефективна 

превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните 

нарушение на деца и ученици. Той работи на индивидуално ниво с детето/ученика и  с  

група деца/ученици. Работи в тясно сътрудничество с учителите и  с другите 

педагогически специалисти от детската градина/ училището и специалисти от другите 

институции, включени в изпълнение на проекта, с родители. Предоставя консултации 

относно спецификата на работа с децата и учениците с комуникативни нарушения. 

Помощникът на учителя работи с ученици със СОП в V клас, подпомага 

личностното развитие на учениците, част е от ЕПЛР. 

Приобщаващото образование е инструмент, който позволява на общностите, 

структурите и системите да се борят срещу дискриминацията и вредните стереотипи, да 

разпознават многообразието, да насърчават участието и да преодоляват бариери във 

всички нейни среди, за да бъде съобразена с различните изисквания и самоличност на 

всички ученици. 


