
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 

Основната цел на проекта е насочена към:  

1. Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и 

средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни 

начини на учене за повторно включване в образователната система и 

системата на обучение; 

2. Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички 

възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, 

усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила 

и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за 

кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.  

Специфичните цели на проекта са:  

1. Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез 

своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на 

учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за 

компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех; 

2. Да се повиши професионалната компетентност на педагогическите 

специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством 

инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на 

обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на 

ключови компетентности;   

3. Да се използват възможностите на кариерното ориентиране за 

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

образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и 

личностна реализация;   

4. Да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на 

учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане 

на учениците в училище; 

5. Да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на 

постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез 

участието им в междуучилищни дейности и инициативи. 

За учебната 2019-2020 година по проект BG05M2OP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ са сформирани 9 групи. В дейност 3  „Осъществяване на 

обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 

27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение 

по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за 

преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното 

съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени 



към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети“ 

участват 37 ученици в 7 групи – по математика, физика и астрономия и 

техническо чертане. По Дейност 4 „Допълнителни обучения във втори 

гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното 

съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно 

полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както 

и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната 

подготовка“ се обучават 10 ученици по география и икономика и физика и 

астрономия.  

 

 

 

 

 

 


