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Abstract: Education and training on Road Safety Is a type of social learning, where the role of practical 
skills is leading. It has to be implemented through new approaches to delivering educational content and in 
combination with innovative technologies. The possibilities of new technologies develop the information culture 
and enrich the cognitive potential of children from an early age.

By linking innovative and traditional methods of education and training, we strive to help children realize 
themselves as active participants in road traffic, identify the dangers that hide the street and learn patterns 
of safe behavior. Since 2003 Is a Road Traffic Safety Curriculum in the kindergarten, according to which Traffic 
Safety training is an integral part of the education and training process. The foundations of the common culture 
and behavior of the personality are put into pre-school age. From that moment on, children should be prepared 
for their “lifelong” profession - a pedestrian-like movement.
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Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отноше-
ние към пътната безопасност. В този начален етап, ние педагогическите специалисти, целим да надгра-
дим развитието на уменията на децата за включване последователно в различните роли на пътя, като пе-
шеходец, велосипедист и в крайна сметка – да създадем положително отношение и поведение към път-
ната безопасност за всички участници в движението. 

Ето защо, обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването и усъвършенстване-
то на навици и умения на децата като участници в съвременното пътно движение. Ние възрастните вече 
сме се приспособили към интензивното автомобилно движение. На същото трябва да научим и нашите 
деца и така да ги предпазим от нещастия на пътя [1].

Длъжни сме да направим всичко възможно, за да достигнем до всички деца и до всички, които имат 
отношение към тяхното възпитание и опазване на живота им.

Необходимо е не само в дни на национални кампании да обменяме опит и организираме меропри-
ятия. Времето, в което живеем изисква от нас интензивни действия за поставяне началото на нова култу-
ра за безопасно участие в пътното движение.

Всяка година над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия, от които над 25 заги-
ват. Голяма част от пострадалите деца остават с трайни увреждания за цял живот. За пътнотранспортните 
произшествия с деца основна вина носят възрастните. За периода 2011-2014г. от пътнотранспортни про-
изшествия са загинали 114 деца и 4236 са били тежко ранени. За периода от 01.01.2016 до 31.12. 2016г. 
са загинали 28 и са били ранени 1160 деца 4. Като пешеходци децата стават жертви предимно в райони-
те на населените места където живеят, когато пресичат платната за движение, играят по улиците без кон-
трол. Всяко тежко пътнотранспортно произшествие с участие на деца е ужасна трагедия за семействата, 
за близките, за обществото като цяло. Такъв голям брой пострадали деца от пътнотранспортните произ-
шествия в нашата страна е неприемливо и недопустимо 1.

Според статистиката на УНИЦЕФ, от всички участници в движението най-уязвими са децата. Такава ста-
тистика е стряскаща за всяко едно общество, което се стреми да съхрани живота на най-ценното – децата. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ И ТРАДИЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
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Безопасността на децата, като участници в пътното движение е изключително важен проблем, който 
трябва да се разреши. Налице е Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпи-
танието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование; Национална-
та стратегия на Република България за подобряване на безопасността на движението по пътищата за пе-
риода 2011-2020г.; Концепция за възпитанието и обучение по безопасността на движението по пътища-
та в детската градина и българското училище; Учебна програма по БДП за детската градина;Учебна доку-
ментация по Методика на преподаване на БДП; Квалификационни курсове за учители по БДП. Всички те-
зи документи са в помощ на учителя в обучението по безопасно движение.

Самото обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и 
възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие. 
Малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътя, а някои юноши съзнателно ги търсят. Ето защо, 
обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на защит-
ните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение. Неговата дългосрочна роля 
е създаването на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само 
личната безопасност на детето, но и сигурността на останалите участници в движението2.

Затова насочихме усилията си към формиране у децата на нова култура – транспортната култура, коя-
то включва в себе си:

  система от знания, умения и способности за безопасно поведение и опазване на собствените и на 
околните, здраве и живот; 

  компетентности, ценностна ориентация и мотивация за обогатяване на знанията и усъвършенства-
не на уменията за безопасно поведение;

  начин на мислене, култура на бита и поведението, и защитни механизми на отделната личност, с 
цел осигуряване не само на личната безопасност, но и на сигурността на останалите участници в 
движението;

  дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение 5.
Глобалната цел на възпитателно-образователния процес по БДП изисква у децата от I – III (IV) група 

да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно 
придвижване като пешеходци 7.

Екипа на Детска градина „Зора” разбира важността на проблема и нуждата от повече работа по БДП, 
защото безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми, кои-
то стоят пред обществото, тъй като е свързан с опазване на живота и здравето на децата и подготовката 
им на знаещи, можещи, културни и отговорни участници в движението. 

На Педагогически съвет, проведен на 12.11.2009 г. в Детска градина „Зора” на основание на Писмо на 
МОН № 9105-235/27.08.2008г. и Писмо № 9105-257/09.09.2009г. бе избрана Комисия по „Безопасност на 
движение по пътищата”. Всяка година комисията изготвя план за работа, който съдържа цел, задачи, дей-
ности за осъществяването им по месеци съвместно с КАТ – гр. Враца. 

За приобщаване на семействата към работата на комисията и живота на детското заведение се про-
веждат различни форми на взаимодействие по разглеждания проблем във всички възрастови групи: ан-
кети; изложби; партньорски срещи; празници; тренинги; конкурси за рисунки и макети и др. Комисията 
по БДП през уч. 2016/2017г. осъществи следните дейности:

  Организира и проведе заедно с учителите две изложби на теми: „Мама, татко и аз на пътното плат-
но” и „Къде играя безопасно”. 

  Проведе една анкета на тема „Виновни ли са пешеходците?” с участието на всички родители от дет-
ската градина.

  Актуализираше периодично информацията на таблото по БДП със следните теми: „Внимание деца-
та тръгват на училище”, „Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произ-
шествия”, „Да пазим децата на пътя”, „Правила за безопасно движение”.

  Проведе лекция – беседа в подготвителните групи с инспектор в сектор „Пътна полиция”- Враца, в 
началото и в края на учебната година.

  Организира и предостави средства на учителите в детската градина за провеждането на Седмица 
на безопасното движение под надслов „Правила за движение на пешеходците”. Формите в които 
се проведе тази седмица бяха различни: състезание – викторина, развлечение, празник, симула-
ционни игри и интерактивни игри.

  Четвъртата глобална седмица на Организацията на обединените нации за пътна безопасност /8-14 
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май/ също беше отбелязана подобаващо от подготвителните групи съвместно с пътен полицай от 
КАТ, гр. Враца.

  Обновяване с нови рисунки на таблото „Детско творчество по БДП”.
Създадохме кабинет по БДП, в който има много методическа и детска литература, ламинирани таб-

ла, макети, пътни знаци, светофарни уредби, играчки – превозни средства, постер и табла. През години-
те кабинета се обогати с интерактивна площадка по БДП с пътни знаци, интерактивна светофарна уредба, 
интерактивна бяла дъска, които подобриха работата и дадоха възможност да се приложат нови методи в 
обучението и да се развие творчеството на учителите по БДП. През 2015 година Детската градина получи 
награда от кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата в катего-
рия „Група /формация/ на годината” – „Група със засилено изучаване на БДП”. 

Фигура 1. Награда 

Обучението по БДП е предимно активно – действено, децата играят музикални, подвижни и дидак-
тични игри; моделират различни ситуации; включват се в състезателни игри. То не е изключено от проце-
са на ограмотяване, а е вътре в него. Това се дължи на интегративният характер с всички образователни 
направления. Необходимо е при обучението на децата да се усвояват не само знания и умения за безо-
пасност на движението, но и развитие на интелектуални умения за опериране с тези знания в практичес-
ки ситуации 3.

Това е целта, която си поставихме в началото на учебната 2016/2017г., като заедно с Комисията по 
БДП започнахме провеждането на практически ситуации в Първа и Втора възрастова група по глобални-
те теми «Нашата улица» и «Улично движение». 

За да постигнем поставените цели и оценим иновациите и тяхната приложимост, включихме интерак-
тивни методи и компютърни технологии при осъществяването им.

1. Куклен етюд и сюжетно-ролева игра «Да повозим Мечо».
2. Наблюдение на улично платно и тротоар.
3. Ситуационна игра «Къде играя безопасно?».
4. Развлечение «Счупеният светофар» с интерактивни и традиционни игри по БДП.
5. Игри по БДП за интерактивна бяла дъска.
Чрез общуване с децата, влизане в различни роли, много декори и кукли започнахме леко и плавно 

да разкриваме пред тях образователното съдържание по БДП. 
В началото на учебната година с развлечението «Да повозим Мечо» децата от двете групи влязоха в 

роля на пешеходец и пътник в превозно средство, като се срещаха с реалните опасности които се крият 
на улицата. Използвайки интерактивната площадка по БДП и сюжетно-ролевата игра децата придобиха 
реална представа за пътната среда. Преминаха по пешеходната пътека, откриха тротоара и заедно с Ме-
чо се качиха в автомобила на мама Меца. 
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Фигура 2. „Да повозим Мечо”

Следващата дейност по БДП съвместно с двете групи бе наблюдение на улицата до детската гради-
на. Заедно с родители излязохме извън детското заведение и наблюдавахме уличното платно и тротоара. 
Обърнахме внимание на децата къде се движат автомобилите и къде пешеходците и заедно преминах-
ме от единия тротоар до другия по пешеходната пътека. След което съвместно дискутирахме какво сме 
видели и правилно ли сме се движили ние и останалите участници в движението /автомобили/. Децата 
бяха впечатлени от минаващите тролеи и забелязаха някои от пътните знаци в близост до детската гради-
на. Споделиха как пресичат когато идват на градина с мама и татко.

Фигура 3. Наблюдение на уличното платно и тротоара около ДГ „Зора”

Съвременната пътна среда е враждебна за детето, тя е неестествена и противоречива, малките де-
ца не осъзнават опасностите, които крие пътя, затова ги поставихме в ситуация подобна на пътната. Чрез 
мултимедийна презентация и ситуационната игра „Къде играя безопасно” в съчетание с интерактивна-
та площадка по БДП дадохме възможност на децата да реагират адекватно и вземат правилно решение. 
Преминавайки по пешеходната пътека с помощта на светофара децата намериха правилното и безопас-
но място за игра. Разбраха колко е опасно да изтичват на уличното платно след топка и къде трябва да ка-
рат своите тротинетки.

За да разберат децата същността на обучението по безопасно движение като вид игра, при която во-
деща е ролята на практическите умения, формиращи се главно чрез подражание, личен опит и упражне-
ния проведохме още едно развлечение с интерактивни игри. В него активно участие взеха родителите, за 
да покажат своя личен пример. Включвайки интерактивна площадка и светофарна уредба отново поста-
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вихме децата в ситуация – да помогнат и реагират правилно при поправянето на светофара – игра „Счупе-
ният светофар”. Предложихме на децата игрите „Пешеходец и автомобил” и „Премини правилно по пе-
шеходната пътека”. Примера на родителите и педагогическия екип в интерактивните игри дадоха добри 
резултати и засилиха интереса и знанията на децата по поставените глобални теми. 

Фигура 4. „Счупеният светофар”

Развиващото се с динамични темпове общество в днешно време налага необходимостта от инова-
ционни промени в областта на образованието, все по-често се търсят алтернативни педагогически тех-
нологии. 

Именно затова преминахме обучение на тема ”Интегриране на технологии в детската градина чрез 
използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска”. Това обуче-
ние ни даде възможност да разработим игри по БДП с които да обогатим и затвърдим трайно постигна-
тите резултати до момента, да надградим и запазим интереса на децата към тази тематика.        

Фигура 5. Обучение

Информационните технологии ни дават възможност за изработване на алтернативно онагледени иг-
ри с различни като варианти, но еднакви по степен на трудност задачи. Чрез игровия подход стимулирах-
ме детската познавателна активност, давахме възможност на децата да решават различни ситуации без 
притеснение и в условията на емоционален комфорт. Дадохме възможност на децата да опитат игрите 
на компютър и след това на интерактивна бяла дъска. В началото част от децата се затрудняваха /от пър-
ва възрастова група/, но ентусиазма им се повиши, защото работата с компютър винаги повишава инте-
реса и емоционалната нагласа на децата, като от своя страна води до развитие на познавателния им по-
тенциал. Използвахме готови, достъпни за възрастта електронни ресурси, образователни игри, презента-
ции и енциклопедии, програмата Open-Sankore и интерактивна дъска.   
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Фигура 6. Игри с програма Open-Sankore

За следващата учебна 2017/ 2018г. заложихме отново съчетаването на традиционни методи с инте-
рактивни и компютърни технологии, за да затвърдим наученото и надградим нови знания, умения и спо-
собности за безопасно поведение и опазване на здравето и живота на децата на улицата. 

Развитието на информационно-комуникационните технологии разкрива много нови възможности по 
отношение на методите на обучение, като предоставя много нови технически и технологични средства, в 
това число и програмни продукти, чрез които може да се подрежда и предоставя информация. За да по-
стигнем всичко това през учебната година имахме изключителната подкрепа на Комисията по БДП, коя-
то съдейства за реализирането им.

Възможностите на новите технологии развиват информационната култура и обогатяват когнитивния 
потенциал на децата от най-ранна възраст. Използването на информационните технологии в съчетание с 
традиционните методи и правилното им дозиране в дейностите, води до по-добро усвояване на знания 
и умения у децата и до по- високо качество на обучението. 

От проведените дейности по БДП стигнахме до извода, че децата с желание и ентусиазъм приемат 
всичко ново. Повишената мотивация за активно участие в игрите неминуемо допринася за ефективността 
на обучението. Без да пренебрегваме или омаловажаваме традиционните методи, интерактивното обу-
чение позволява учителя да се превърне в медиатор, а не само в източник на информация.
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