
ОДЗ № 14 „ДРУЖБА“    и   ЦДГ № 38 „ЯН БИБИЯН“  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЯКО ДЕТЕ В УСЛОВИЯТА НА 

ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

                 ПРОГРАМА  

НА ОБЩИНА ВАРНА  ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ  



„ВСЕКИ В ЖИВОТА СИ ИМА  

ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ, 
 

    А ПОВЕЧЕТО СА ПОРОДЕНИ  

ОТ ОКУРАЖИТЕЛНИТЕ ДУМИ  

НА НЯКОЙ ДРУГ” 

      ДЖОРДС АДАМС 



 

ЦЕЛ :  
 

ДА  ДАДЕМ РАВЕН ШАНС НА ВСЯКО ДЕТЕ 

ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  

И УСПЕШНА  СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ  НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА 

И ФОРМИРАНЕ НА ПОЗИТИВНА НАГЛАСА 

ОТ СТРАНА  НА   ВРЪСТНИЦИ, РОДИТЕЛИ, 

УЧИТЕЛИ, ОБЩЕСТВО. 
 



ПОДЦЕЛИ: 
    1. Адаптиране на подходяща образователна и 

възпитателна среда за развитие на потенциала на 

всяко дете чрез осигуравяне на подкрепяща 

материално-дидактична база. 

    2. Организиране и провеждане на дейности 

с деца, родители и учители за развиване и 

утвърждаване на  толерантно отношение към 

децата със СОП чрез апробиране на иновативни 

терапевтични методи. 

            3. Изграждане на активен модел на 

взаимодействие между детска градина и 

семейство за повишаване на информираността и 

промяна на нагласите спрямо потребностите на 

различните деца. 



УЧАСТНИЦИ  

от ОДЗ № 14    и      ЦДГ № 38  

 12 деца със СОП от 3 до 7 години; 

 95 деца със поведенчески и емоционални 

проблеми от 3 до 7 години;  

 140 деца от 3 до 7 години, посещаващи групи с  

       интегрирани деца 

 400  родители на възраст от 25 до 60 години 

 12 учители и 2 педагогически съветника; 



 

• ПОДПОМАГАНЕ ЗА  ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

• РАБОТА С ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО 

 

Групова работа с деца със СОП в масови групи 

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ  

 КУКЛОТЕРАПИЯ  

ТЕАТРАЛНО АТЕЛИЕ „ Приказките“ 

„АЗ СЪМ ДО ТЕБ” – връстници помагат на връстници 

 

ДЕЙНОСТИ  



АКТИВЕН МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕМЕЙСТВО 
 

  РАБОТИЛНИЧКА ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА – съвместни             

   дейности в масови групи с деца и родители; 

 МАМО, ПРОЧЕТИ МИ ПРИКАЗКА –  общуване чрез          

        изкуството; 

 УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ –   магията на приказките; 

 ГРУПА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ  „ПРИЯТЕЛИ”  -    

      супервизия за родители; 

 ПСИХОЛОГА ВИ СЪВЕТВА – полезна информация 

ДЕЙНОСТИ  



РЕЗУЛТАТИ 
 

Реализирането на проекта допринесе 

за създаването на подкрепяща среда за 

различните деца и техните родители  

в условията на едно толерантно и 

позитивно взаимодействие с останалите 

участници,  

основано на приемане, разбиране, 

взаимно уважение и подкрепа.  



 

 Организира се позитивна среда  за развитие  

и изява; 

 Създаване на подкрепяща среда за деца със 

СОП; 

 Възпитаване на общочовешки ценности 

посредством различни форми на взаимодействие; 

 Формира се траен интерес към приказките и 

тетрализираната игра; 

 Приобщаване към съвместни дейности и 

изяви 

 Разбират и приемат „различните“ деца; 

 Разбират и определят чувства и емоции; 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЦАТА 



 
 

Информираност за възможностите и 

потенциала на децата с различни потребности; 

Прилагат нетрадиционни способи за 

изграждане на личностна идентичност; 

Овладяват нови подходи за възпитаване на 

емоционална грамотност; 

Приобщаване към съвместни дейности и 

изяви; 

Позитивна промяна в нагласите спрямо 

децата със СОП – толерантност, съпричастност; 

 Доверие към педагози и психолог;  

Популяризират се  иновативни идеи; 

РЕЗУЛТАТИ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ 


