
 
BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

 

На 27.03.2023 г. в Средно училище „Христо Ботев“ град Козлодуй беше проведено 

заключително мероприятие по Дейност 6 Дейности за семейна подкрепа в процеса на 

приобщаващото образование в детските градини и училищата, поддейност 6.3. 

Кампании за превенция на насилието и тормоза в детските градини и училищата, за 

утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците на Проект 

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Събитието беше с 

мотивационна насоченост срещу агресията в училище. Флашмоб и брейнсторминг бяха 

основните дейности, извършени съвместно с родители и ученици от 5, 6 и 7 класове на 

СУ „Христо Ботев“ – гр. Козлодуй. „Не на агресията, Да на Доброто“ – генерира идеи, 

претворени в съвместно изработени постери и табла. Кръгове на единомислието бяха 

финалната част на събитието. 

Съпричастност изразиха клубовете , сформирани по НП “Заедно в изкуствата и спорта“ 

- детски народен състав с художествен ръководител Радослав Иванов и ВГ „Славееви 

гласове“ с художествен ръководител Петя Русанова с представителни изяви. Г-жа 

Цветина Димитрова-родител и треньор по йога отправи послание към присъстващите. 

Гости на събитието бяха г-жа Ивка Гиздина, старши експерт по приобщаващо 

образование в РУО Враца и координатор на териториалния екип за управление на 

проекта, представители на Общинската администрация в лицето на г-жа Величка 

Нейчева –директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“, г-жа Наталия Методиева – 

старши експерт Училищно образование, г-н Иво Иванов-секретар на МКБППМ, г-жа 

Пламка Трифонова-председател на Обществения съвет, директори на училища от 

община Козлодуй, партньори. 

Дейности, предхождащи заключителния етап, бяха дискусии на педагогическия 

съветник с родителите на ученици от прогимназиален етап. Организирани бяха и 

Работилници за родители – израз на единомислието на всички страни в образователния 

процес. Ръчно изработените продукти бяха подредени в изложба. 

Участници в събитието бяха родители, ученици и класни ръководители от 

прогимназиален етап на обучение. 

Удовлетворени от предизвикателствата ,всички присъстващи планираха бъдещи каузи, 

насочени към утвърждаване на позитивна учебна среда без агресия и тормоз и 

предразполагаща към творчество и развитие на децата на България! 

 

 

Верка Петкова- директор на СУ “Христо Ботев“ град Козлодуй 

 


