
ЦСОП “Д-р П. Берон”-

Кърджали

Проекти по програма 

„Еразъм+" в подкрепа на 

приобщаващото 

образование



* ЦСОП „Д-р П. Берон“ § Асоциация „Луче“

*Проект 1:

*2016-1-BG01-KA102-
023480

*Професионална 
реализация на 
ученици със СОП в 
цветарство и 
озеленяване

*2016-2017 г.



Проект 2:

2019-1-BG01-KA102-061750

Цветарство и

озеленяване –

професия и бъдеще за 

ученици със СОП

2019-2022 г.
ЦСОП „Д-р П. Берон“ §

Асоциация „Луче“



Началото:
Първо участие на ПУИ «Д-р Петър

Берон» в Национално състезание по 

озеленяване и цветарство –Златни

пясъци, 2012 г.          

Следват: Пловдив – 2013 г., 2014 г.….                                          

* Април 2015 г., гр. Пловдив – г-жа 
Лучия Велева, президент на 
«Асоциация Луче», се свързва с нас 
след отличното ни представяне в 
Национално състезание по 
озеленяване и цветарство с 
предложение за съвместен проект, 
осъществен по програма«Еразъм+» 
2016-2017 г.



ЦЕЛИ:

1. Да се повишат

компетенциите на учителите

за работа с ученици със СОП 

с цел интеграция и 

професионална реализация;                                             



* 2. Да се разработят нови учебни програми и учебно

съдържание за приобщаващо обучение на база добри

Европейски практики в ПОО, нови методи на обучение,

подходящи за лица със СОП, програми за учене чрез

работа в цветарство и озеленяване;

* Споделяне на добри практики



* 3. Да допринесе за развитието на индивидуалния

потенциал на всеки ученик в сферата на професионалното

образование и обучение /ПОО/ за постигане на трудова

заетост;

* Учебна

* практика



Професионална

подготовка 

* гр

Културна програма

Паркове и градини в гр. 

Стреза и къмпинг Лидо

Вербано



Занимания по 

интереси      



* 4. Да повиши сътрудничеството между ЦСОП «Д-р

Петър Берон», бизнеса и Европейските партньори за

подобряване на качеството на ПОО за ученици със

СОП.

“

* Работни срещи 2021 г. Среща с българския консул 2017 г. 

г.г.201г.вМила



* 5. Повишаване на институционалния капацитет на ЦСОП за

активно и устойчиво сътрудничество с водещи институции в

областта на професионалното образование и обучение на лица

със СОП в ЕС и в България, за партньорство при изпълнение на

ключови дейности в ЦСОП по професионалното ориентиране на

учениците, подготовка, изпълнение и мониторинг на качествени

европейски проекти.



РЕЗУЛТАТИ:
1. В резултат на проекта през 2017 г. 15 ученици, 2 учители и 

ръководителят на проекта повишиха своите компетенции. Учениците 

повишиха своите компетенции в професионалната сфера и по-

конкретно в сферата на цветарството и озеленяването. В резултат те 

имат необходимите знания и умения на практика да засаждат, 

отглеждат и аранжират цветя, храсти. Те са по-мотивирани и по-

квалифицирани, готови да се реализират на пазара на работна ръка.



РЕЗУЛТАТИ:

2. В резултат на мобилността  през юли 2021 г. педагогическите 

специалисти от ЦСОП „Д-р П. Берон“ повишиха своите компетенции 

за работа с ученици със СОП. Задълбочи се сътрудничеството с 

италианските партньори и образователните институции в 

България, подкрепящи учениците със СОП за подобряване на 

качеството на професионалното образование и обучение.



*


