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Abstract: Concerned statistics on Bulgarian education show that young teachers up to the age of 35 are on-
ly 8%. That is why the educational system, and in particular all present teachers, is a great challenge to attract 
more young teachers into the system. It would be good to motivate young people to start from the student’s 
bench. For introducing future teachers into a real work environment and adapting them to the chosen profes-
sion, the mentor teacher plays an important role. He must accept mentoring, as his own responsibility, students 
as future colleagues but inexperienced as younger friends and as people to convey their experience. The time-
ly introduction into the system and the specifics of working with children, the stimulation of the first steps in 
the profession, help design the future realization of the students. By meeting understanding and support, these 
young people get motivation to become teachers. In a good interaction there is an opportunity for useful ex-
change of ideas and learning through co-operation. The mentor is the one who should provide guidance for con-
structive and communicative actions of educational relationships. And why not share your way of doing all this?
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обликът на една образователна институция се определя, както от обекта на педагогическо въздейст-
вие, така и от субекта, т.е. от учителите. Повече от всякога българското образование се нуждае от качест-
вени, креативни и мотивирани учители. но как да накараме младите хора да започнат работа като учи-
тели и да останат в системата. Мотивирането им трябва да започне още от студентската скамейка. За по-
лесната професионална адаптация на бъдещите учители, при реализирането на практическата им подго-
товка, Законът за предучилищно и училищно образование предвижда назначаването на учители-наста-
вници. Така старта на стажант-учителя се реализира с подкрепата на утвърден учител, който споделя оп-
ита, уменията и нагласите си в трудната и отговорна работа с деца.

образователните институции и в частност детските градини, които са в договорни отношения с висши 
училища за реализиране на практическата подготовка на студенти, трябва да разработят успешен модел 
за педагогическо взаимодействие. Той трябва да включва смислени и пълноценни действия за постига-
не на най-значимата цел – приобщаване на стажант-учителите към работния режим в детската градина 
и мотивирането им да се справят с поставените задачи. „Желанието за упражняване на една професия е 
тясно обвързано с мотивите – мотивите за нейния избор, мотивите за реализацията и професионална ка-
риера в нея“ [1].

ДГ №68 е в договорни отношения с Тракийски университет за реализиране на практическата подго-
товка на студенти от специалност предучилищна и начална училищна подготовка. За плавното и спокой-
но въвеждане на студентите в системата и спецификата на работа с деца, успешно работят утвърдени учи-
тели прилагащи механизми за подкрепа за по-добро качеството на подготовката за бъдеща реализация.

Работата с деца е специфична, нужно е време на всеки, който няма никакъв практически опит да се 
справи с предизвикателствата на професията. Първият етап от практическата подготовка (хоспетиране), е 
свързан с наблюдение на педагогически ситуации изнесени от учителите-наставници. Стремим се да по-
кажем прилагането на разнообразни методи и техники на преподаване, демонстрираме използването на 
интерактивни и иновативни методи на педагогическо взаимодействие. В този етап освен наблюдението, 
при последващо анализиране на ситуацията успешно използваме беседа, дискусия, изпълнение на са-
мостоятелни задачи, работа в групи, симулации, анализ на продукти от детската творческа дейност. Така 
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помагаме на стажант-учителите да се ориентират в средата, да придобият впечатления за спецификата 
на работата с деца и своеобразието на педагогическата дейност в детската градина. При анализирането 
на наблюдаваните ситуации, се обръща внимание на резултатността, даваме насоки за вариативност при 
планирането и споделяме опит за управлението на детската група. Предоставя се възможност на стажант 
учителите да споделят свои идеи за иновативно поднасяне на информацията. Добри резултати при ана-
лизирането дава използването на метода „мозъчна атака“, чрез въпроси като „Какво би могло да се слу-
чи?“, „Какво би предпочел да се случи?“, „Каква е най-адекватната реакция в тази ситуация“ и др.

При втория етап (текуща педагогическа практика), стажант-учителите са овладели методиката на обу-
чение по основните учебни дисциплини. Това е добра предпоставка студентите да направят първите си 
индивидуални опити за реализиране на педагогическа дейност. обучението се осъществява на групи. на-
блюдават се форми на педагогическо взаимодействие, изнесени от стажант-учители. Тук повече от вся-
кога е нужна подкрепа чрез наставничество. При индивидуалните консултации със стажант учителите из-
веждаме на преден план въпроса за управлението на детската група и организирането на благоприят-
на за учене среда и на необходимостта да се залага изключително на игровия подход. Даваме възмож-
ност на тези млади, креативни хора свободно да представят своите идеи за успешно реализиране цели-
те на ситуацията. Иновативна форма за поднасяне на учебното съдържание, която успешно прилагаме е 
включване и разиграване на сюжети от съвременни анимационни филми. Стажант-учители. облечени в 
костюми на анимационни герои, или герои от позната приказка, умело включват децата в сюжетната ли-
ния на ситуацията. Емоциите, които децата изпитват, допринасят за лесно и непринудено реализиране на 
целите. При анализиране на проведените от стажант-учителите ситуации систематизираме всичко, което 
е видяно като успешно, но вниманието се фокусира и върху това, което би могло да подобри резултатнос-
тта. чрез използването на метода „самооценка“, предоставяме възможност на стажант-учителя да обо-
снове своя избор на методи и подходи и ефективността им за реализиране на целите. Подходящи въпро-
си, които включваме в дискусията са например: „Има ли нещо, което пропусна?“, „Какъв различен под-
ход може да се приложи?“, „Защо мислиш, че се получи така добре?“ и др. Така стажант-учителите, вклю-
чени в групата получават възможност за обмяна на идеи, мнения, предложения, анализ и извличане на 
правилни заключения в насока бъдеща професионална реализация.

най-голяма възможност за придобиване на професионален опит в реална среда дава последният, 
трети етап от практическата подготовка – преддипломната /стажантска/ практика. В периода на нейното 
реализиране се провежда практико-приложен изпит. на този етап предоставяме възможност на стажант-
учителите да реализират всички планирани дейности. За целта се предоставя годишното тематично раз-
пределение. Ако се налага оказваме помощ при планирането, консултираме и помагаме за реализиране 
на всички дейности, чрез предоставяне на материали, пособия, нагледни средства и др. Помощта тряб-
ва да е достатъчна, но не възможно най-много. Практиката ни показва, че максимални резултати се по-
стигат, ако наставника постави стажант-учителя в ситуация на съзнателност и активност. насърчаването 
на свободното изразяване на идеи и самостоятелната подготовка и реализиране на формите за педаго-
гическо взаимодействие дава по голяма увереност на стажант-учителите. Те чувстват по-голяма удовлет-
вореност от постигнатото, когато то е плод на собственото им творческо мислене. За да им помогнем да 
разгърнат своите потенциални възможности ние даваме насоки за организиране на средата, за използ-
ване на подходящи методи на взаимодействие с децата. Споделяме механизми за управление на детска-
та група, правилата които са създадени, разискваме казуси които могат да възникнат в дадени ситуации. 
В практиката си като учители наставници, успешно използваме включването на студенти при провежда-
не на стандартизирани методи за диагностика на физическата дееспособност и готовността на децата за 
училище. Иновативен подход за адаптация и въвеждане в учителската професия, който успешно прила-
гаме е включването на стажант-учителите в подготовката и провеждането на по-мащабни мероприятия, 
организирани от детската градина – „Патиланска Европеада“, „Един ден в Августа Траяна“, и други тради-
ционни празници. Такива участия, дават възможност за овладяване на разнообразни форми на педагоги-
ческо взаимодействие с деца, учители и родители. Предоставя се възможност на младите хора да доби-
ят самочувствие и увереност, че могат да се справят с всякакви предизвикателства. 

Приемайки нелеката задача да работим като учители-наставници и да предаваме своя опит на бъде-
щи учители ние получаваме възможност да се развиваме и усъвършенстваме по един изключително пол-
зотворен начин. Това двустранно сътрудничество ни помага, да подложим на анализ редица ситуации в 
професионалната сфера, получава се т.нар. „бумеранг ефект“, при който докато изразяваме своите идеи, 
получаваме по-широк поглед върху даден проблем1 .
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Разширявайки социалните си контакти, получаваме уникалната възможност да споделяме, да напът-
стваме, да откриваме максимално ефективни решения на възникнали проблеми, повишават се уменията 
ни за работа в екип и възможността за развитие на добри управленски умения.

от своя страна, стажант-учителите получават знания, развиват практически умения и насоки за кон-
структивни и комуникативни действия на образователни взаимоотношения. Получаването на адекват-
на професионална подкрепа води до идентифициране на целите и установяване на чувство за посока2 .

Спокойното въвеждане в системата и спецификата на работа с деца, стимулирането на първите стъп-
ки в професията, подпомагат проектирането на бъдещата реализация на студентите. Срещайки разбира-
не и подкрепа тези млади хора добиват мотивация да станат учители. А утвърденото желание на голяма 
част от тях да работят след дипломирането си в детска градина е най-ясната индикация за едно успешно 
сътрудничество. Такова успешно сътрудничество се постига, когато в модела си за наставничество всяка 
ангажирана образователна институция намери баланса между очакванията на студентите и предлагана-
та подкрепа, така, че практическото обучение да се превърне в приятно, градивно и мотивиращо за бъ-
деща реализация в учителската професия.
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