
 

Име на 
проекта 

Кратко 
описание 

Приоритетна област 

Националната кампания “Чиста околна 

среда“ на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам 

природата и аз участвам!“ 

Националната кампания „За чиста околна 
среда“ с доброволното участие на гражданите и с 
прякото участие на младежи и деца се 
изграждат детски площадки, облагородяват се 
обществени площи, създават се зони за отдих, 
спортни площадки, класни стаи на открито, 
издаване на информационни брошури, дипляни, 
мултимедия, организиране на екологични 
събития, оборудване и учебни 
пособия, създаване на екокътове и др 

Повишаване на 
екологичната култура и 
навлизане на съвременните 
тенденции в сферата на 
опазване на околната среда 
в образователния и 
възпитателен процес на 
младите хора 

Национална програма „Информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в 
системата на предучилищното и училищното 
образование“ 

Подобряване качеството и възможностите за 
електронно обучение в системата на 
предучилищното и училищното образование. 

Изграждане на дигитална 
грамотност от ранна 
възраст, свързана с 
полезното използване на 
технологиите 

Национална програма за по-пълно обхващане на 
учениците в задължителна училищна възраст 

Подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи в ДГ. 

Здравословен начин на 
живот. 

Проект за предоставяне на средства за 
подпомагане на физическото 
подпомагане и спорт 

Спорта - здраве и интеграция на всички 
подрастващи 

Спорт и туризъм. 
Здравословен начин на 
живот. 

Схема "Училищен плод" Предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните 
заведения 

Здравословен начин на 
живот 

Схема „Училищно мляко“ Предоставяне на децата мляко и млечни 
продукти 

Здравословен начин на 
живот 

Схема „Био пчелен мед“ Предоставяне на децата био пчелен мед Здравословен начин на 
живот 



Национална програма „Без свободен час” Модул „Без свободен час в ДГ“ - за създаване 
на възможности за непрекъснат процес на 
организация на предучилищното 
образование чрез осигуряване на 
провеждането на планираните педагогически 
ситуации от заместващи учители 

Непрекъснатост на учебния 
процес в детската градина 

Проект "Активно приобщаване в 
системата на предучилищното 
образование" 

Проектът цели разширяване на достъпа до 
предучилищно образование на децата от 
уязвими групи и живеещи в бедност. 

Социално подпомагане 

Проект пBG05M2ОP001-2.010-0001 
„Квалификация за професионално 
развитие на педагогическите 
специалисти“ 

Усвояване на знания и формиране на умения и 
компетентности, свързани с използване на 
иновативни методи в преподаването, съвременни 
методи в оценяването на учебните резултати, 
диагностика на личностното развитие и 
консултирането на учениците с оглед постигане 
на качествено образование и личностно развитие. 

 

Квалификация на учителите 

 


