
                                                                                                        
  

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, 

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 Г., 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД 

 

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Основната цел е насочена към: 

 подпомагане на равния достъп до качествено образование  

 по-пълно обхващане на учениците в училищното образование  

 развитие на потенциала на учениците 

 успешно завършване на средно образование 

 социална, професионална и личностна реализация 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 Намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система 

 Подобряване на постиженията на учениците в риск от преждевременно напускане 

при овладяване на ключови компетентности 

 Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти 

за оценяване на риска от отпадане на учениците от образователната система 

 Използване на системата за кариерното ориентиране и консултиране за подкрепа 

на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната 

система 

 Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от 

уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в 

училище 

 Създаване на мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, 

компетентностите и творческите резултати на учениците - междуучилищни 

дейности и инициативи. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

Допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения 

и/или преодоляване на системни пропуски - обща подкрепа за личностно развитие 

съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование: 

- в училища с висока концентрация на ученици от уязвими групи; 

- в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик. 

 

 За начален етап - по български език и литература и по математика; 

 За прогимназиален етап - приоритетно по български език и литература, по 

математика и по природни науки; 
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 За прогимназиален, първи и втори гимназиален етап - по други учебни предмети, 

в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани 

пропуски и не могат да завършат успешно клас, етап или степен; 

 За ученици, за които българският език не е майчин - по български език като чужд, 

с цел подкрепа на приобщаването им. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Дейността се извършва извън часовете по учебен план и в неучебно време, включително 

и по време на ваканциите. 

 

Допълнителните обучения по учебни предмети ще се осъществяват от педагогически 

специалисти в зависимост от установените потребности на учениците. 

 

Учениците ще се определят в съответствие с предвидените инструменти по проекта за 

идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната 

система. 

 

Ще се групират по сходни потребности от допълнително обучение по съответния учебен 

предмет или учебни предмети. 

 

Проследяването на постигнатия индивидуален напредък на учениците в резултат на 

допълнителните обучения ще се извършва на годишна база въз основа на използваните 

инструменти по проекта. 

 

Наименования на групи в ПТГ за работа по проект  

BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  

и техните ръководители: 

2.1. Група за допълнително обучение „Успешно полагане на ДЗИ по Български 

език и литература – път към личностна реализация“ с ръководител Тинка Желева. 

2.2. Групи за допълнително обучение „Пишем и четем текстове“ с ръководител 

Камелия Чаракчиева. 

2.3. Групи за допълнително обучение „Да мислим логически и да се забавляваме с 

математика“ с ръководител Людмила Йовкова. 

2.4. Група за допълнително обучение „Философия – да се научим на мъдрост“ с 

ръководител Ивелина Томова. 

2.5. Група за допълнително обучение „Професионално ориентирани“ с 

ръководител Радослава Христова. 

2.6.  Група за допълнително обучение „Да опознаем света чрез силата на 

информационните технологии“ с ръководител Петя Желева. 

2.7. Група за допълнително обучение „Анатомия и физиология на човека“ с 

ръководител Станка Павлова. 

2.8. Група за допълнително обучение „Умението да презентираме“ с ръководител 

Евдокия Димитрова 


