Програма за личностно развитие на ДГ „Щастливо
детство“ с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна

В детската градина , общата подкрепа е насочена към
ранното разпознаване на рисковете в развитието на
детето, които могат да създадат предпоставки за
трудности в обучението му в училище.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Осигуряване на подкрепа за равен достъп до
качествено образование и развитие на потенциала на
всяко дете за постигане на личностна реализация в
обществото.
2. Осигуряване на подходяща физическа,
психологическа и социална среда за развитие на
способностите и уменията в съответствие с
индивидуалните потребности на всяко дете.
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Екипна работа между учителите.
2. Допълнителни модули и форми на педагогическо
взаимодействие за децата, които не владеят
български език.
3. Занимания по интереси.
4. Библиотечно и информационно обслужване.
5. Грижа за здравето.
6. Поощряване с морални и материални награди.
7. Дейности по превeнция на насилието.

8. Ранно оценяване на потребностите и превенция на
обучителните трудности.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
С реализирането на Програмата се цели:
- Да се промени системата за да отговори адекватно на
разнообразието от деца с различни нужди;
- Да се осигури равен достъп до качествено
образование;
- Да се създаде достъпна и дружеска обстановка;
Програмата е изготвен а в съответствие с действащите
стратегически и оперативни национални документи.
Базира се на :
-Закон за училищното и предучилищно образование
-Закон за закрила на детето
-Наредба за приобщаващото образование
-Наредба 5 за предучилищно образование
-Наредба 13 за гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование
-Наредба 6 за българския език
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА:
Задача: Екипна работа между учителите
Дейности за реализирането: Обмяна на информация,
опит и добри практики между учителите.
Срок: постоянен

Отговорник: учители
Задача: Допълнителни модули и форми на
педагогическо взаимодействие
Дейности за реализирането: 1. Увеличаване на
основните форми на педагогическо взаимодействие с
две седмично
2. Допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие, сюжетно-ролеви игри, игра
драматизация и др.
Срок: постоянен
Отговорник: учители
Задача: Занимания по интереси
Дейности по реализирaнето: 1. Обмяна на информация
между учителите
2.Създаване на кътове по интереси
3. Организиране на спортни, културни и други дейности
4. Включване в мероприятия- тържества, концерти,
състезания
Срок: постоянен
Отговорник: учители
Задача: Библиотечно и информационно обслужване
Дейности по реализирането: 1. Осигуряване на достъп до
информационни ресурси с цел изграждане на навици и
компетенции за ползване на информация

2.Осигуряване на достъп до художествена литература с
цел изграждане на навици за четене
Срок: постоянен
Отговорник: учители
Задача: Грижи за здравето
Дейности по реализирането: 1. Осигуряване на
медицинско лице в детската градина
2.Осигуряване на сигурна и безопасна материална база
3.Провеждане на беседи по теми, свързани със
здравословния начин на живот
Срок: постоянен
Отговорник: директор
Задача: Поощряване с морални и материални награди
Дейности по реализирането:1. Изказване на похвали на
отличилите се при изпълнение на конкретни задачи
2.Изготвяне на грамоти за постижения, свързани с
дейностите на детската градина
Срок: постоянен
Отговорник: учители,
директор
Задача: Дейности по превенция на насилието
Дейности по реализирането: 1. Разговори с родителите

2.Провеждане на беседи на теми: „Домашното насилие“,
„Насилие между деца“, „агресията и нейното проявление“
3. Съвместна работа с Дирекция Социално подпомагане и
Дирекция Закрила на детето
Срок: постоянен
Отговорник: учители,
директор
Задача: Ранно оценяване на потребностите и превенция
на обучителните затруднения
Дейности по реализирането: 1. Наблюдения
2.Провеждане на диагностични процедури с цел ранно
разпознаване на обучителни затруднения и покриване на
държавните образователни стандарти
3.Определяне със Заповед на Директора на детската
градина на координатор и екип за организиране и
координиране на процеса на обща и допълнителна
подкрепа при нужда
Срок: постоянен
Отговорник: учители,
директор
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Със създаването и реализирането на Програмата се цели :
- да се даде равен достъп и приобщаване на всяко
дете ;

-да се осигури равнопоставеност и недопускане на
дискриминация;
-да се поощрява уникалността на всяко дете;
-да се активизират всички ресурси към премахване
пречките пред обучението;
Да се съхрани мултикултурното многообразие;
-да се активира мотивацията на децата към
възрастовите и социални промени в живота му;
-да се създадат възможности за развитие и участие
на децата във всички аспекти на живота на
общността;

