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КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА?
✓ Повишаване компетенциите на учители за работа с ученици със СОП с цел тяхната интеграция и 

професионална реализация.

✓ Развитие на индивидуалния потенциал на всеки ученик в сферата на ПОО за постигане на трудова

заетост (най-вече в област „Цветарство и озеленяване“)

✓ Повишаване на сътрудничеството между ЦСОП-гр. Пловдив, бизнеса и Европейските партньори за 

подобряване на качеството на ПОО за ученици със СОП.

Проектът „Професионално обучение за ученици със СОП“ по програма Еразъм+“ отговаря на важен 

приоритет в Стратегията за развитие на професионалното образование в България, а именно:

✓ Осигуряване на професионална подготовка на ученици и на лица над 16 год. със СОП;

✓ Преодоляване на дефицита от умения и компетенции на ученици със СОП и успешното им 

социализиране в съответствие с индивидуалните възможности и потребности;

✓ Осигуряване на допълнителна квалификация на учителите, надграждане с нови знания и умения 

конкретно в сферата на професионалното обучение на ученици със СОП.

Настоящият проект е насочен към педагогическите специалисти на ЦСОП – гр. Пловдив и е 

фокусиран към обогатяване на педагогическата теория и практика чрез международно 

сътрудничество.

ЗАЩО?



КОИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА?

✓ Повишаване на сътрудничеството между ЦСОП – гр. Пловдив, бизнеса и партньорите ни –

Асоциация «ЛУЧЕ», чрез провеждане на дългосрочна квалификация на учителите и другите

специалисти в Италия;

✓ Подобряване на качеството в учебните часове по теория и практика на професията и 

специалността «Озеленяване и цветарство» за ученици със СОП;

✓ Разработване на  индивидуални учебни програми и адаптиране на учебното съдържание за 

включващо обучение на база добри Европейски практики в ПОО;

✓ Нови интерактивни и атрактивни методи на обучение, подходящи за лица със СОП;

✓ Прилагане на програми за учене чрез работа в цветарство и озеленяване; 

Проектът пряко отговаря на нуждите на ЦСОП-гр. Пловдив да почерпи опит от Европейски 

организации с високо качество и да повиши институционалния капацитет.

Стойност на проекта - 37 170,00 EUR



Организация и 
изпълнение на 

проекта

• Екипни срещи в ЦСОП - Пловдив

• Подбор на участниците в квалификацията в Италия

• Взаимодействие с партньорите от Асоциация „ЛУЧЕ“

• Мобилност с цел квалификация в Италия – 18 специалисти 

Дейности с 
учениците в 

ЦСОП - Пловдив

•Лаборатория за растения – занимания в групи и др. дейности

•Електронен сборник с уроци по цветарство, подходящи за деца със СОП

•Електронен албум със снимки на цветя и др. растения, които са заснети в 
реалната им среда

Популяризиране 
на дейностите

• На сайта на ЦСОП – Пловдив (5 публикации)

• На фейсбук страницата на ЦСОП – Пловдив (8 публикации)

• В електронна медия „Уча в Пловдив“ – 3 статии

• На фейсбука на Асоциация „ЛУЧЕ“ – споделени ел.материали, 
снимки от дейностите и др.



Мобилност по проект "Професионално обучение на ученици със СОП" 

На 07.07.2021г. започна дългоочакваната мобилност по К1 на програма «Еразъм +» на 18 специалисти от екипа на 

ЦСОП-гр. Пловдив в Италия, в района на езерото Лаго Маджоре, област Ломбардия.  Проект "Професионално 

обучение на ученици със СОП" се реализира съвместно с Асоциация "Луче", Италия с президент Лучия Велева.

Деветдневната мобилност за повишаване квалификацията на участниците в областта на озеленяване и 

цветарство включи:

✓ запознаване с разнообразната флора в района; 

✓ посещение на дневен център «Брум» за лица със

СОП в гр. Арона;

✓ среща с местната власт и обмяна на опит; 

✓ Запознаване с културата и традициите на региона, 

посещение на исторически обекти; 

✓ среща-разговор с българския консул в 

Милано;

✓ среща с директора на българското училище 

в Милано и обсъждане на работата с деца със СОП 

в сферата на професионалното образование и 

обучение.



Обмяна на опит с управата на гр. Арона, Италия

Обмяна на опит и споделяне

на добри практики в сферата на 

ПОО с кмета на гр. Арона –

Винченцо Монти 

и г-жа Марина Грасани



ПОСЕЩЕНИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР «БРУМ» 

ЗА ЛИЦА СЪС СОП



Работно посещение на ботаническа градина на Вила Таранто,  

гр. Вербания, Италия
В ботаническата градина на Вила Таранто в гр. Вербания, Италия се намират повече от 20 000 разновидности 

на цветя, дървета, храсти и водни растения. Например само колекцията dahlia наброява повече от 300 вида. 

В градината наблюдавахме растения, които са местни за Северна Италия, но също така и видове от тропическите 

гори на Амазонка и други екзотични места.



Работно посещение на ботаническа градина на Вила Таранто,  

гр. Вербания, Италия

Наши авторски снимки 

на разнообразието от водна лилия, които ще използваме 

като нагледен материал в учебните часове.  



Работно посещение на ботаническа градина на Вила Таранто,  

гр. Вербания, Италия



Работно посещение на градините на о-в Isola Bella

Разгледахме Бароковата градина на острова, която е световно известна - на много места тя е издигната на 

изкуствени тераси като елегантен кораб от камък и цветя.



Работно посещение на градините на о-в Isola Madre

Посетихме уникалната ботаническа градина за редки растителни видове, която е построена в английски стил  

в началото на XIX век. Донесените от всички краища на света растения се аклиматизират, благодарение на мекия 

климат и благоприятни температури. Поради своята уникалност, от 2002 г. градините на Isola Madre, заедно с тези 

на Isola Bella, са част от престижната английска верига на Кралското градинарско дружество. За нас беше много 

полезно да обогатим познанията си за разнообразието на растенията и условията за тяхното отглеждане.



Работно посещение в градините на гр. Стреза

и парковете на гр. Бавено



Среща-разговор с българския консул в гр. Милано – г-жа Таня Димитрова и

г-жа Гергана Христова – директор на българското училище в Милано 



Работна среща и споделяне на добри практики с представители на образователни 

институции и НПО в сферата на ПОО за лица със СОП в гр. Бавено, Италия

Учителите повишиха компетенциите 

си: 

✓ Обсъдиха възможностите за 

учене чрез работа;   

✓ Подобриха компетенциите си за 

взаимодействие с работодатели;

✓ Запознаха се с политиката на ЕС 

за ученици и млади хора със СОП 

и възможностите за тяхната 

реализация на пазара на труда;



РЕЗУЛТАТ: 

Успешно повишаване

на квалификацията

Всички 18 участници в проекта 

получиха професионални

сертификати от 

Асоциация «Луче», Италия 

за преминато обучение. 

Специалистите повишиха

компетенциите си в 

сферата на ПОО на ученици

със СОП в цветарство и 

озеленяване.



РЕЗУЛТАТ: Лаборатория за растения с учениците от ЦСОП-гр. Пловдив

Възпитаниците на Центъра участваха в поредица от интересни практически занимания, организирани 

по проекта:

- Разнообразни видове стайни растения бяха засадени от младите цветари, които имат 

необходимите начални знания и опит, защото се обучават в професионална паралелка. За тях е 

вълнуващо, когато видят резултата от екипната работа. 

Новозасадените растения сега красят класните им стаи, 

а те продължават да се грижат за тях. 

- Засаждане на цветни луковички на познатите им 

цветя – лале, зюмбюл, минзухар и др.; 

- Събиране на растения и изготвяне на хербарий;

- Наблюдения и оцветяване на растителни видове;

- Фотографиране на растителни видове;

- Апликации на растителни видове;

- Използване на създадените по проекта 

електронни ресурси в учебните часове и 

занимания и др.



Засаждане на разнообразни видове стайни растения



Засаждане на разнообразни видове стайни растения



Засаждане на луковички



Апликации с есенни листа



Цветя и хербарий 



Оцветяване на цветя



Есенни фотографии

Ателие "Фотография" в ЦСОП- гр. Пловдив се организира съвместно с ЦПЛР-

Общински Детски Комплекс гр. Пловдив. Групата от млади фотографи с 

ръководител Изабел Хугасян, направиха красиви снимки на есенни листа в двора



Апликация “Пъстри цветя“



Изработване на табло със снимки на растителни видове от Италия



Грижи за растенията в класната стая



Благодаря за вниманието!


