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Проект  „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  съфинансиран от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Договор № BG05M9ОP001-2.018-0043-С01/12.03.2019г.  по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ и № BG05M9OP001-2.018-0043-
2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 по  Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 
 

През м.септември стартираха две дейности по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за децата, за които 

българският език не е майчин”.  

Целевата група по тази дейност ще са деца на възраст до 3 до 7 годни и 

допълнителното обучение по български език ще бъде съчетано със заучаване на 

песни и музикални игри, драматизации, за по-лесно овладяване на книжовния 

български език. Ще се използват дидактични игри: познавателни и интелектуални, 

сюжетно-ролеви игри и игра-драматизация.  

Предвиденото е закупуване на оборудване за подпомагане на работата на 

педагогическия персонал при изпълняване на дейността. 

Дейност 5 „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, 
съвместните изяви и развиване на културната идентичност” 
 
Дейността предвижда създаване на  клубове по интереси в детските градини.  

Осигуряване на  подходяща образователна среда, чрез която децата да изразяват 

своите силни страни.  Придобиване на  нови знания, развити умения, толерантни 

взаимоотношения, екологична култура. Ще се създаде благоприятна среда за 

неформално общуване чрез установяване на толерантни взаимоотношения между 

децата от различните етнически групи. 
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Клубовете ще дадат възможност на деца от различни етноси да се чувстват 

равноспоставени на базата на техните таланти и заложби. Децата ще бъдат 

активни участници в целия процес, споделяйки отговорностите за успеха за 

създадения общ продукт.  

На Детските градини на територията на община Завет ще се предостави 

оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите в клубовете и създаване 

на творческа среда. Дейност 1 и дейност 5 по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ ще се реализира в  ДГ „Слънчо”, гр.Завет, 

ДГ „Червената шапчица”, с. Брестовене , ДГ „Радост”, с. Острово, ДГ „Пролет”, с. 

Веселец. 

 

 

 

 


