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Проект BG05M2OP001-3.009-0003 “ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

О Б Я В А 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир е бенефициет по договор за безвъзмездна 

финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, 

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира 

чрез съвместно партньорство с община Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, ОУ 

„Христо Ботев“, с. Дрен и ОУ „Иван Вазов“, с. Извор за период от  периода от  19.11.2020 г. до 

19.11.2022 г. 

Проектът цели повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до 

образование, за да се повиши мотивацията на ученици в община Радомир за включване в 

системата на професионалното образование и намаляване процента на отпадащите или 

преждевременно напусналите училище. Предвидено е това да се осъществи посредством 

внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, насърчаващи прилагането на 

компетентностния подход. Чрез интерактивни методи и подходи на обучение, този подход 

допринася за развитието на независимост, инициатива, творчество и критично мислене у 

учениците.  

В тази връзка в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ще бъде  сформиран клуб „АЙ ТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 
МАЛКИ И ГОЛЕМИ“, с помощта на който  да се стимулира развитието на креативност и 
творческите способности, подобряване на невролингвистичното развитие, уменията за работа в 
екип, управление на времето и личностните качества за учене.  

Предоставя се възможност за включване на ученици с образователни затруднения, с които да 
се работи в посока на търсене на силните страни на всеки в атмосфера на екипност и 
подкрепяща общност. 

 

Приканваме  тези от Вас, които желаят децата им да бъдат включени, за попълнят Заявление за 

участие и да го предадат в канцеларията на детската градина.  

 

 

Побързайте, местата са ограничени! 
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