
Дейност 1. Осигуряване на безплатен 
транспорт в рамките на населеното място 

за деца в задължително 
предучилищно образование 
и за ученици, посещаващи 
сегрегирани образователни 
институции с цел 
осигуряване на достъп до 
образование в несегрегирани 

приемни образователни институции, както 
и за деца и ученици, живеещи в 
отдалечени райони, но посещаващи 
несегрегирани образователни институции. 
 

 
Дейност 2. Осигуряване на учебни 
пособия и материали за децата в 
задължително предучилищно образование 
и учебни пособия и материали или 

електронни устройства за дистанционно 

обучение (таблети) за ученици до VII клас, 
включени в процеса на образователна 
десегрегация. 
 
Дейност 3. Дейности за информиране, 
мотивиране и подготовка на децата и 
учениците за съвместното образователно 
развитие в приемните образователни 
институции. 

Дейност 4. Дейности за психолого-
педагогическо и социално-комуникативно 
приобщаване на всички родители. 

 

Дейност 5. Дейности (групова или 
индивидуална форма) с деца в 
задължително предучилищно образование 
и с ученици, включени в процеса на 
десегрегация. 

 
Защо разработихме този проект? 

 
Задължителната предучилищна подготовка е 

важна стъпка към постигане на по-добро 

образование за нашите деца. Всички онези 

ценни качества, необходими за постигането на 

положителни резултати, се формират в ранна 

детска възраст. Любовта към книгата, към 

знанието, е едно от тях. Ето защо колкото по-
рано дадем възможност на децата да се 

срещнат със знанието, толкова по-добри 

образователни резултати ще постигат децата в 

бъдеще. Разбира се, обучението им се провежда 

в среда, подходяща за тяхната възраст, в 

рамките на определено време чрез игрови 
ситуации и образователни игри. А целта е 

предизвикване на интерес у подрастващите, 

провокиране на тяхната любознателност и 

креативност. Детската градина е мястото, 

което възпитава в добродетели, формира 
ценности, учи на толерантност и 

съпричастност, образова. Социализацията на 

деца е изключително важна за бъдещото им 

развитие и за израстването им като подготвени 

за предизвикателствата на съвременния 

глобален свят хора. Детската градина има 
значение за интеграцията на децата от 

малцинствените 

групи, за 

премахването на 

сегрегацията  и 
извеждането на 

подрастващите 

още от ранна 

детска възраст от 

сегрегираната 

среда. 
Пребиваването в 

детската градина 

е времето, когато 

децата са най-

любопитни, 
откриват света, 

търсят новости, 

учат се на обноски и на добро поведение. 

Затова и придобитите от тях навици и знания 

са трайни и са предпоставка за добрата 

мотивация за учене и усъвършенстване на 
уменията им в училищна възраст. Ето защо 

проектът обхваща най-малките, защото 

знанието започва от ранна детска възраст. 
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