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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. 

Фестивал на компетентностите и тридневен пленер утвърдиха прилагането на нови 

иновативни методи по проект „За нови компетентности“ 

През септември и октомври серия от поддържащи коучинг сесии и събития за училища в 

Радомир представиха практики за качествено образование пред повече от 300 деца и родители 

 

През месец септември и октомври се проведоха трите поддържащи сесии с родители по 

проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. Бенефициент по проекта 

е  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, а партньори са община Радомир и ОУ „Иван Вазов“, ОУ 

„Христо Ботев“ и НУ „Архимандрит Зиновий“. 

При всичките срещи имаше дискусии относно работата на деца и учители в клубовете по 

интереси, създадени в училището по проекта, за идентифициране на силни страни и области на 

подобрение при организирането на извънкласни и извънучилищни занимания Прилагането на 

методите „Монтесори“, развитие на емоционалната интелигентност и междукултурно 

образование бяха част от програмата, както и споделяне на обратна връзка за това какви са 

очакванията на родителите от учителите.  

Тези сесии освен позитивни отзиви за извънкласната програма, показаха възможности за 

родителите как да допринесат за създаване на единна училищна общност. 

Тридневен пленер, проведен от 27 до 29 септември, привлече интереса към иновативните 

методи в образователния процес. На него участваха експерти, учители, родители, зам. кметът на 

община Радомир – Роберта Борисова и Елисавета Кирилова, директор дирекция ФАПО.  

Клубовете по интереси, създадени по проекти в четрите училища, както и гости от 

общината показаха тематични изложби в дните на пленера. 

Изложби в рамките на тридневното събитие показаха учениците, участващи в клубовете 

по интереси „Традицията е жива“ и  „Майсторско ателие“, ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор, от 

„Фолклор на етносите“ и „Природата около нас“, ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, „Ай Ти 

технологии за малки и големи“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Дискусии с участието на експерти за приобщаващото образование и добри практики на 

община Радомир за партньорство между училищата и родителите също бяха част от пленера. 

Като надграждащо мероприятие „Фестивалът на компетентностите“ обхвана повече от 

200 деца, родители и учители.  

Фестивалът се проведе МКИЦ „Европа“ на 5 октомври 2022 г. и привлече интерес към 

разработената програма за иновативни образователни подходи, по увлекателен начин учениците 

от създадените шест клуба по интереси по проекта демонстрираха постиженията си. 

http://www.eufunds.bg/
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Проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран от Оперативна програма 
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Събитията са надграждащи за реализираните до момента встъпителни коучинг сесии и 

летни училища по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ”, 

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.  

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

бенефициента СУ „Св. Св. Кирил и Методий гр. Радомир“ по проект BG05M2OP001-3.009-0003 

„За нови компетентности“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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