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Дейности  по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование” 

  

 През месец септември 2019 година в ДГ №2 „ Осми март“ стартира  проект 

BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“, по който Министерството на образованието и 

науката е конкретен бенефициент. В него са заложени следните три дейности: 

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

групи. 

2. 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. 

3. Дейност 3: Осъществяване на обучения, включително осигуряване на 

обучителни материали, пособия и др. 

В изпълнение на дейност 1 по проекта от 15.09.2019 г. стартира допълнително 

обучение за деца, които слабо владеят български език. Включването на децата в 

него се осъществява по преценка на учителите. То се реализира съгласно програма, 
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изготвена от ръководителя на сформираната група с одобрението на директора на 

детската градина.  

Допълнителното обучение по български език се организира в пакети от десет 

педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.  

В учебно време допълнителното обучение ще се осъществява като допълнителни 

модули в рамките на не повече от 100 педагогически ситуации за всяко дете с 

потребности от допълнително обучение, а в неучебно време – 80 допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие. 

За всеки пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие на всяко дете се издава удостоверение. 

За провеждане на обучението в детската градина се изготвя план (програма и 

график), води се присъствен списък по образец и се изготвя регистър на издадените 

удостоверения. 

 От 2019 година в ДГ № 2 „Осми март“ са сформирани следните групи за 

допълнително обучение по български език:   

Група „Дъга- 1“ с ръководител старши учител Цветелина Андреевич 

Група „Дъга-2“ с ръководител старши учител Снежана Димитрова 

Група „ Веселушко “ с ръководител старши учител Албена Димчева 

Група „ Слънце“ с ръководител старши учител Веселина Паскалева 

Група „Усмивки“ с ръководител старши учител Даниела Димитрова 

Група „ Мечо Пух“ с ръководител учител Мариета Борисова 

Група  „Лъвчета“ с ръководител старши учител Румяна Георгиева 

Група  „Звездичка “ с ръководител старши учител Небие Алиева 

 

 

Темите, застъпени в допълнителното обучение по български език се поднасят по 

интересен, забавен и достъпен за децата начин, най-често чрез игри, драматизации 

на приказки, подреждане на пъзели, занимания с интерактивни дидактични 

средства и други. Чрез тези средства малчуганите с лекота усвояват образователния 

материал, по-лесно общуват помежду си и получават хиляди поводи за усмивки и 

добро настроение докато учат. 
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В изпълнение на дейност 2 по проекта, считано от 04.11.2019 г. в ДГ №2 „Осми 

март “ са включени педагогически и непедагогически специалисти- логопед, 

психолог и помощник на учителя.  

Като логопед в изпълнение на дейностите по проекта работи госпожа Кремена 

Милушева. Тя извършва логопедична оценка на езиково-говорните и 

комуникативни умения на децата, терапевтична дейност с подрастващите, 
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включени в групата за обща подкрепа и изготвя индивидуални планове за 

корекционно въздействие. 

 

 

 

 

Като психолог по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ е назначена госпожа Анелия Петрова. 

В изпълнение на дейностите по проекта се извършва диагностична дейност чрез 

наблюдение на децата по групи, развиваща и корекционна работа с малчуганите, 
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включени в групата за обща подкрепа, консултативна и превантивна дейност, 

съвместно с родителите и педагозите в детска градина „Осми март“. 

 

 

 

В изпълнение на дейност 3 по проекта в края на месец август 2019 г.  стартира 

обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца, което 

успешно завърши старши учител Румяна Георгиева. Благодарение на това, 

педагозите биха могли да открият силните и слаби страни на децата, да разкрият 

техния потенциал и да ги насочат към допълнителни дейности, след изразено 

съгласие от страна на родителите.  
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