
  
 

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 
 

 

Средно училище „Христо Ботев“ Козлодуй  реализира дейности по проект 

„Подкрепа за приобщаващо образование“ 

 

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. 

  Специфичните цели на проекта са:  

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с 

хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детските градини и училищата по 

проекта чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование; 

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и 

семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование. 

В изпълнение на Дейност 4.  бе оборудван кабинет  за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие  

През настоящата учебна 2022-2023г се реализира Дейност 5. Осъществяване на 

дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование по проекта чрез: 

Поддейност 5.1. Прилагане на модели/програми/гъвкави форми на обучение за по-

лесна проходимост между образователните етапи на подкрепените ученици, чрез 

иновативни адаптивни подходи за включване в образователния процес и за осъществяване 

на приобщаващо образование. 

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. 

Предстои реализиране на събития по Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в 

процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта -

Поддейност 6.3. Кампании за превенция на насилието и тормоза в училищe, за 

утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение  учениците. 

Позитивната и приобщаваща среда са приоритет в дейността на СУ “Христо 

Ботев“ Козлодуй 
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директор на СУ “Христо Ботев“ 
 

 


