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Abstract. The paper presents a structure model for developing dynamic kindergarten environment. The 
aim is to ensure effective system for teaching and learning in technologies equipped environment through 
integrating variety and nowadays pedagogy approaches and methods of work.

Въведение
Във време на бурно развитие на технологиите, динамика на обществения живот и глобализация в 

икономиката, образователната система е подложена на сериозното предизвикателство да изгради лич-
ности на обществото и да ги подготви за професионална реализация, в професии, неизвестни към насто-
ящия момент. Определяща е посоката – нужно е да се развиват хора с аналитично и критично мислене, 
дигитални умения и фундаментални знания от една страна и личности със стабилно формирани качества 
като толерантност, екипност, комуникативност – от друга. 

Постигането на тази цел изисква разрешаване на  много проблеми, свързани преди всичко с консер-
ватизма, присъщ на образователната сфера и на липсата на адекватна квалификация на съвременния 
учител. Това в комбинация с липсата на финансови средства в системата води до сериозни проблеми и 
необходимост от оптимални и навременни решения. 

Постигането на ефективно образование е цялостен пъзел, за който липсата и на един градивен еле-
мент води до негативни последици в дългосрочен план. Ако за бизнеса, който се нуждае от кадри е ва-
жно предприемането на краткосрочни мерки, то за образователната система и особено за първите й ни-
ва – предучилищна и начална училищна педагогика – са определящи по-дългосрочни стратегии на разви-
тие, за да се гарантира стабилност и последователност в действия и резултати. 

Ако стартираме от първата степен на образователната система – предучилищното образование, там 
се наблюдават големи разлики в наличната учебна среда. Има градини с остарял игрови парк и стари ме-
тоди на работа, както и такива, в които детските групи са оборудвани с най-модерни тъчскрин дъски, про-
грамируеми играчки, таблети, учителите разполагат с интернет-достъп и съвременни софтуерни образо-
вателни ресурси. Съществуват и градини с високо технологично оборудване, което се използва само за 
открити ситуации. Голяма част от учителите нямат нужната дигитална компетентност, за да могат да ра-
ботят ефективно в богата на технологии среда. 

Модел „Динамична група в детската градина“
Моделът „Динамична група в детската градина“ има за цел да предложи система за работа в бога-

та на технологии учебна среда при съчетаване на различни организационни форми и методи на работа. 
На фигура 1 е визуализирана структурата на проектирания модел. Основни модули в него са среда-

та на обучение, учебното съдържание, организационните форми на работа и методите на педагогическо 
взаимодействие. 
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Фигура 1. Структура на модела „Динамична група в детската градина“

Среда за осъществяване на образователно-възпитателния процес в детската градина
Ключов фактор за ефективно прилагане на модела е наличието на среда, богата на технологии. Спе-

цификата на работа в детската градина и възрастовите особености на децата изискват използването на 
технологии, характеризиращи се с възможности за осигуряване на нагледност и интерактивност. В тази 
връзка се изисква използване на интерактивни хардуерни и софтуерни технологии. 

Минималното технологично оборудване включва образователен софтуерен пакет и мултимедийна 
система – компютър и проектор. В този случай учителят може да работи фронтално с децата, като използ-
ва нагледни ресурси.

Средно технологично решение – образователен софтуерен пакет и наличие на интерактивна дъс-
ка. В този случай задачите не само се презентират, а се изпълняват от учителя и посочени от него де-
ца. 

Оптимално технологично решение – образователен софтуерен пакет и наличие на интерактивна сис-
тема, включваща компютър и таблети, работещи в мрежа, интерактивна дъска и проектор (или интерак-
тивен дисплей). Учителят обяснява и изпълнява задачи фронтално на интерактивната дъска, след което 
ги излъчва към таблетите на децата, където те работят по задачите самостоятелно и независимо едно от 
друго. 

Допълнителни технологични средства в детската градина са разнообразни програмируеми или упра-
вляеми играчки – програмируемата играчка BeeBot, която може да се движи в мрежа по дадени указа-
ния, дигитални камери и микрофони, с помощта на които децата правят лесно аудио и видео записи, мал-
ки учебни роботи с предварително заложени възможности и табло за управление и др. 

Учебно съдържание
Учебното съдържание трябва да е част от системата, разработена според действащите държавни об-

разователни стандарти за предучилищно образование. В това отношение българската предучилищна пе-
дагогика има изключително добри традиции не само в национален, но и в световен план. Основополага-
щи са идеите на Пенка Касабова [1], Елизабет Кларк [2], Димитър Кр. Димитров [3, 4] и др. 
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Педагогика и психология

Организация на работата
Динамичният модел изисква да се използват разнообразни форми на организация в хода на образо-

вателно-възпитателния процес – колективна работа с групата,  индивидуална работа на децата, работа 
по двойки и работа по екипи. Разнообразието на използваните организационни форми кореспондира с 
динамиката на предложния модел и разнообразието на методи на преподаване и обогатяващо педаго-
гическо взаимодействие. 

Методи на преподаване
Работата с деца, растящи в дигитална среда изисква динамична смяна в метода на работа  на педаго-

га с групата. Предвидено е да се съчетават класически методи на фронтална работа (съобщаващи мето-
ди) с интерактивни методи на взаимодействие и използване на дидактични игри. 

Реализирането на описания модел в практиката е възможно само при паралелното осигуряване на 
политики, мениджмънт, технологично оборудване, качествено учебно съдържание в хартиен и електро-
нен вид, дидактични ресурси и квалифицирани учители, които да използват точните методи и точните ре-
сурси в точния момент. 

Апробация на модела
Моделът е апробиран в практиката в рамките на продължителна и системна работа под научното ръ-

ководство на първия автор на статията и в рамките на педагогическо изследване за разработване и защи-
та на дипломна работа на втория автор. Реализирани са варианти на работа със специфична технология, 
организация на работа и методи на взаимодействие в хода на експериментална работа, както следва:

• ДГ „Звездица-Зорница“ – 5 групи (от 1-ва до 4-та) в през учебните 2015-2016 и 2016-2017 година.
• ДГ „Звездица-Зорница“ 3 подготвителни групи в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Калина Малина“ – 1 подготвителна група в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Слънце“ 1 подготвителна група в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Вълшебство“ – 2 подготвителни групи в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Вълшебство“ – 3-та подготвителна група в през учебната 2015-2016 година.
• ДГ „Елица“, гр. Сливен – 1 група в през учебната 2016-2017 година.

Изводи
Всяка от конкретните реализации на модела има своята специфика и конкретни измерения. Могат да 

се формулират някои общи изводи.
1. Учителят трябва да разполага с висок клас интерактивна технология – интерактивна дъска или ин-

терактивен дисплей за фронтална работа и по възможност  с мобилни индивидуални таблети за децата и 
софтуерни ресурси с готово учебно съдържание. 

2. Учителят трябва да бъде квалифициран не само за работа с технологии, но със знания по методика 
и педагогика, актуални към настоящия момент. 

3. Изисква се отказ от рутината на „традиционното“ преподаване и приемане на нови интерактивни 
методи на работа, които изискват по-голяма инвестиция на време и ресурси за подготовка от страна на 
учителя.  

4. Прилагането на модела е в тясна зависимост от подкрепата на директори, РУО, Община. 

Refernces:
1. Zaharieva R., (2011), Bio-bibliografia na Penka Mileva Kasabova, Izkustva, Sofia
2. Zaharieva R., (2014), Bio-bibliografia Elizabet Klark, Izkustva, Sofia
3. Dimitrov, Dimitar Kr., (2012), Obogatyavashto pedagogichesko vzaimodeystvie v preduchilishtna vazrast, 

Izkustva, Sofia
4. Dimitrov, Dimitar Kr., (2009) Nova zabavachnitsa, Izkustva, Sofia 


