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Активно включване – да се гарантира, че в
предучилищното образование могат да бъдат приети
и включени всички деца
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Предучилищно образование
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Контекст – европейски и национален



+
Контекст – европейски и национален
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Проект „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ 

 Продължителност: 30 месеца

 Бюджет: 82 500 000 лв.

 Основна цел: Ранното обхващане и образователното приобщаване на

деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на

достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им

приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни

граждани и за успешна професионална, социална и личностна

реализация.

 Партньор: Център за образователна интеграция на децата и

учениците от етническите малцинства
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Дейностите

 Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от
уязвими групи

 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.

 Дейност 3. Осъществяване на обучения на учители, вкл. 
осигуряване на обучителни материали, пособия и др., както и
обучения на непедагогически персонал (помощник-възпитатели, 
образователни медиатори, социални работници и др.), и на други
заинтересовани страни (родители, ромски лидери или
представители на ромската общност и др.) 
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Дейностите

 Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, 

психологическа и социална подкрепа за родители на деца от
уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно
приобщаване на децата им в системата на предучилищното
образование, в т.ч. чрез дейността на образователни
медиатори, на социални работници, ромски лидери или
представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на
материали, пособия, помагала и др.

 Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на
положителни обществени нагласи към предучилищното
образование и за недопускане на дискриминация.
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Целеви групи, дейности
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Индикаторите

 Детски градини, подкрепяни от ОП за осигуряване на среда
за активно приобщаване в системата на предучилищното
образование (включително за ранна превенция на
обучителни затруднения) – минимум 1500.

В рамките на индикатора се включва и следния индикатор:

 Детски градини, подкрепяни по оперативната програма, за
осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на
обучителни затруднения – минимум 130.



+
Индикаторите

 Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в
системата на предучилищното образование (сред тях деца от
маргинализираните общности, включително роми, участващи в
мерки за образователна интеграция и реинтеграция) – 50 000.

В рамките на индикатора се включва и индикатора:

 Деца от маргинализираните общности (включително роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция и
реинтеграция - минимум 20 000.

В изпълнението на индикатора могат да бъдат включвани и деца, 

които съгласно чл. 8, ал. 4 и чл. 24, ал. 2 от ЗПУО са записани и
посещават детска градина.
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Специфични индикатори за проекта

 6 проведени национални кампании за мотивация на
родителите от целевата група;

 6 проведени национални кампании за преодоляване на
негативни обществени нагласи и недискриминация

 Деца, приобщени в системата на предучилищното образование
(сред тях деца от маргинализирани общности, включително
роми, интегрирани в образователната система) - 40 000.

В рамките на индикатора се включва и следния индикатор:

 Деца от етнически малцинства (включително роми), 
интегрирани в образователната система - 16 000.

 Групов нетен коефициент на записване в детските градини

78.4 %
79.97 %
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Партньорство
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Мечтите
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Очакването


