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Проектно-БаЗирано оБУЧение В детска градина
стойна иванова Праматарова
дг „Пролет“, с . Мосомище

ProJeCt-based edUCation in KinderGarten
stoina Pramatarova
Kindergarten „Prolet“, Mosomishte

abstract: Project-based learning is an interesting and useful method for children, teachers, parents. „Differ-
ent and together we play, learn and create“ is a project for educational integration of disadvantaged children 
and their successful professional, social and creative realization in the future. it is implemented with the finan-
cial support of the operational program „science and education for smart Growth“. Partners are step by step 
Foundation, sofia, Kalinka Kindergarten, Gotse Delchev, DG „spring“ in the village of Mosomishte and DG „Hap-
py childhood“ in the village of Kornitsa. the implementation of the project contributed to the educational inte-
gration of disadvantaged children and their successful professional, social and creative realization in the future.
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проектно-базираното обучение набира все по-голяма популярност в предучилищна възраст. тази но-
ва възможност спомага за разработване на нови политики и стратегии за развитие на детската градина. 
интегриран в годишния план, следвайки и осъществявайки дейностите по изпълнение на проекта носи 
ползи и много добри резултати. образователният процес става плавен, интересен, постига се по-добро 
качество на образованието. проектната дейност е стимул, мотивация за учителите и възможност за пови-
шаване на квалификацията.

докладът представя опита от реализиран проект „Различни и заедно играем, учим и творим“, осъщест-
вен с подкрепата на оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент 
община гоце делчев. партньори по проекта за три детски градини: детска градина „калинка“ гр. гоце дел-
чев, детска градина „пролет“ с. мосомище, детска градина „Щастливо детство“, с. корница и фондация 
„Стъпка по стъпка“, гр. София. основната цел е повишаване ефективността на работата по обхвата и интег-
рирането на деца в неравностойно положение и от етническите малцинства в детските градини. 

дейностите по проекта бяха интересни и гъвкави, реализираха се по едно и също време в трите гра-
дини. по този начин създадохме добри взаимоотношения с колегите, споделяме добри практики и идеи. 
Включиха се 100 деца и 42 родители. 

основните дейности са: 
 y допълнително обучение по български ези за деца, за които българският език не е майчин; 
 y подобряване образователната среда;
 y целенасочена работа с родители от уязвими семейства.

допълнителното обучение по български език се извърши под формата на групови занимания в клуб 
„от а до я“. В него се включиха разнообразни методи за работа с деца. използваха се дидактични игри за 
развиване на граматически правилна реч, формиране на звукова култура, усвояване на знанията за бук-
ви, срички и думи, обогатяване на речника и свързаната реч на децата, правилно произнасяне на фоне-
мите в думите, разпознаване на буквите. използваха се достъпни литературни произведения – от възпри-
емане до тяхното преразказване и драматизация. 

За да се гарантира достъп до качествени образователни услуги за децата в неравностойно положение 
от етническите малцинства и детската градина да се превърне в приятна и близка среда, се създаде клуб 
„сръчни ръце“. Въведоха се адаптивни образователни форми, които са в съответствие с интересите на 
децата техните способности и дарби. проведоха се занимания по изобразително и приложно изкуство, 
моделиране, конструктивно-технически и битови дейности, занимания, свързани с опазване на околната 
среда и полезни приложения в ежедневието.
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В клуб „Знам и мога“ се реализираха занимания по забавна математика, екология, запознаване с ин-
тересни природни и културни забележителности и др. децата овладяха умения за естетизиране на жиз-
нената среда, моделиране, конструиране, развитие на фината моторика. изградиха навици за опазване 
на природата и грижа за здравето, усвоиха умения за общуване с връстници и възрастни. Всички тези по-
стижения децата представяха пред своите родители под формата на изложби в градините, общи пътува-
щи изложби, образователни пътувания (екскурзии), празници на етносите, спортни и развлекателни ме-
роприятия.

За създаване на условия за мултиетническо опознаване и формиране на толерантност и уважение към 
културните традиции и наследство на различните етноси се сформира клуб „Пъстрият свят на народите“. 
дейността бе организирана по предварително разработена от учителите програма, насочена към запо-
знаване на децата с особеностите (етнографски, културни, творчески) на различни етнически групи. В не-
формална среда децата опознаха приказния и музикален фолклор, празниците, обичаите, занаятите, би-
та и културата на различните етноси. практиката показа, че е налице голям интерес и активност от страна 
на децата към занимания, свързани с музика, танци и сценични изяви, свързани с фолклора на различни-
те етнически групи. това е валидно особено за децата от ромската общност, при които включването в по-
добна дейност и създаването на възможност за изява води до по-висока мотивация за посещение на дет-
ската градина и създава по-добри условия за социализация сред връстниците. ето защо е особено под-
ходящо именно през тези привлекателни занимания, да бъде формирано ново знание, свързано с фолк-
лора, традициите, празниците и културата на различните етнически групи. така успоредно с опознаване-
то на фолклорните обичаи на различните етнически групи, децата могат да развиват и своите музикал-
ни, танцови и актьорски таланти. по този начин те придобиват по-добро самочувствие и се мотивират за 
участие в разнообразни образователни дейности.

изключително интересна и полезна бе работа с родителите от уязвими семейства/семейства в нерав-
ностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължи-
телна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина. С родителите се работеше 
по график и за всяка среща се попълваше протокол. освен индивидуални се организираха и групови те-
матични срещи. на родителите бе предоставяна информация, която да им подпомогне в отглеждането и 
възпитанието на децата. дискутираха се въпроси, свързани с участието на родителите във възпитателния 
и в образователния процес, с грижата им за здравето на децата, с изискуемия набор от умения, които де-
цата би следвало да притежават, за да имат успех в бъдещото си развитие. 

успешното адаптиране на едно дете към учебната среда започва от детската градина и е важно ро-
дителите да разберат това, като им се помогне да повишат родителските знания, умения и компетент-
ности. изпълнението на тази дейност доведе до повишаване на капацитета на родителите за отглежда-
не, възпитание и общуване с децата през различните възрастови периоди. подкрепата и консултирането 
по конкретни проблеми на семейството, допринесе за подобряване на бита, повишаване на уменията и 
знанията за справяне в ежедневието – разпределяне на семейния бюджет, опазване на здравето, рацио-
нално хранене и др. най-голям ефект от работата с родителите постигнахме по отношение на промяна-
та в нагласите им за осигуряване на качествено образование на техните деца, което да подобри шансо-
вете има за бъдеща реализация. 

проектно-базирано обучение в градината допринесе за образователна интеграция на деца в нерав-
ностойно положение и успешната им професионална, социална и творческа реализация в бъдеще. пе-
дагогическият персонал придоби нови компетентности, подобрихме работата в екип, общуването деца, 
учители, родители придоби ново измерение.


