
377

доБЪр мЕниджмЪнт, квалиФицирани учитЕли, успЯващи дЕца
румяна георгиева тодорова, ралица Евгениева георгиева, лили валериева желязкова
дг „знаме на мира“, гр. враца

gOOD MANAgEMENT, QUALIFIED TEAChERS, SUCCESSFUL ChILDREN
Rumyana Todorova, Ralitsa georgieva, Lili Zhelyazkova
Kindergarden “Zname na mira”, Vratsa

Abstract: the article presents the view of a group of teachers from Kindergarten “Zname na mira”, Vratsa 
on the model of the educational process in preschool education in the Spanish public school ceip carraSQuer 
Sueca, Spain and opportunities for good practices in bulgarian education system . the view was formed during 
the qualification of teachers under the project “good management, Qualified teachers, Successful children“ of 
the program “erasmus +”, Key activity 1, sector “School e ducation” . the purpose of the visit was to get acquaint-
ed with the organization of interaction with parents and social partners, increase the knowledge and skills of 
teachers for cooperative learning, acquaintance with innovative forms and techniques for developing emotion-
al intelligence in children and monitoring organized pedagogical interaction with children – forms , techniques 
and models of work . 
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Статията представя погледа на група учители от дг „Знаме на мира“, гр . Враца върху модела на об-
разователен процес в предучилищна възраст в испанското държавно училище ceip carraSQuer, гр . Су-
ека, испания и възможностите за реализиране на добри практики в българската образователна система . 
погледът е формиран по време на квалификация на учители по проект „добър мениджмънт, квалифици-
рани учители, успяващи деца“ на програма „еразъм +“, ключова дейност 1, сектор „училищно образова-
ние“ . Целта на визитата е запознаване с организацията на взаимодействие с родителите и социални парт-
ньори, повишаване знанията и уменията на учителите за кооперативното учене, запознаване с иноватив-
ни форми и техники за развитие на емоционална интелигентност у децата, както и наблюдение на орга-
низирано педагогическо взаимодействие с деца – форми, техники и модели на работа . 

В съвременното и непрекъснато променящо се общество и нарастващите изисквания към професио-
налната компетентност на учителите и директора, като орган на управление на образователна институ-
ция, се налага непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти, относно нови методи в об-
разователния процес, водещи до превръщането на ученето в интересна, практична и естествена част от 
живота на децата . С тази идея екип от педагогически специалисти от дг „Знаме на мира“, гр . Враца се 
включват в реализирането на проект „добър мениджмънт, квалифицирани учители, успяващи деца“ на 
програма „еразъм +“, ключова дейност 1, сектор „училищно образование“ с приемаща институция – ис-
панското държавно училище ceip carraSQuer, гр . Суека . Целта на приемащата институция е прилагане 
на най-добрите образователни практики в света, включване на семействата като главни действащи ли-
ца в образователния процес и именно от това е провокиран интересът към тях от страна на българските 
учители .

идеята на проекта е чрез наблюдение в реална среда директорът да се запознае с организацията на 
управление в партньорската институция, да подобри уменията си за управление на институцията, да при-
ложи резултатни техники за мотивация на екипа, както и да проучи иновативни форми и методи за актив-
но включване на семейството, като партньор в образователния процес . учителите, от своя страна, да се 
запознаят с основните аспекти на учебната програма, методите и практиките в предучилищна възраст в 
страната партньор; да развият умения за повишаване мотивацията на децата за учене, търсене, открива-
не, придобиване на ключови умения чрез творчески начин на обучение; да се проучат образователни ме-
тоди, които позволяват активното участие на децата и родителите в образователния процес .
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етапите, през които преминава реализирането на проекта са следните:
първи етап:

 y подбор на участници и сключване на предварителни споразумения;
 y теоретично проучване на проблема, относно модел за успешен образователен мениджмънт, коо-

перативно учене, иновативни форми и техники за развитие на емоционална интелигентност у де-
цата;

 y Създаване на е-twinning проект;
 y изготвяне на програма за наблюдение .

Втори етап:
 y осъществяване на мобилност .

трети етап:
 y Споделяне на опита на участниците с колеги от предучилищния сектор;
 y апробиране на иновативни форми, методи и техники, с които учителите са се запознали в приема-

щата институция;
 y Разпространение и популяризиране;
 y осигуряване на валидиране и признаване на придобитите компетенции;
 y отчет на проекта .

очаквани резултати от участието на педагогическите специалисти в проект „добър мениджмънт, ква-
лифицирани учители, успяващи деца“ на програма „еразъм +“, ключова дейност 1, сектор „училищно об-
разование“ са в няколко посоки, а именно:

 y по отношение на децата: по-големи възможности да се учат по по-предизвикателен и творчески 
начин, усвояване на умения за работа в екип, развиване на емоционална интелигентност, развива-
не на по-голямо познание за европа и света;

 y по отношение на учителите: усвояване на умения за повишаване мотивацията за учене у децата, 
включване в ежедневната работата на иновативни образователни методи и подходи .

 y по отношение на директора: подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване 
качеството на образователния мениджмънт на институцията .

ceip carraSQuer е държавна училищна институция, в която се обучават деца в предучилищна въз-
раст /от три до шест години/ и в начален етап /деца от шест до дванадесет години/ . обект на целенасоче-
но педагогическо наблюдение от страна на педагогическите специалисти от дг „Знаме на мира“, гр . Вра-
ца е образователният процес, протичащ при деца на четири и петгодишна възраст, включващ организа-
ция и осъществяване на кооперативно учене; техники за релаксация /като част от формирането на емо-
ционална интелигентност у децата, което е естествено продължение на работата на учителите от дг „Зна-
ме на мира“ по действащ проект по програма „еразъм +”/; литературни диалогични събирания, образо-
вателна роботика/ изчислително мислене; работа върху проекти; арт проекти .

изхождайки от наблюденията и проведената вътрешна квалификация, учителите от дг „Знаме на ми-
ра“ приспособиха и внедриха кооперативното учене към условията и изискванията на българската обра-
зователна система (големият брой деца в група и наличието само на двама възрастни) и успешно при-
ложиха техниките за релаксация . предвиждаме от учебната 2021/ 2022 година да включим и останалите 
методи и техники, изискващи активното участие на родителите . За целта се планира създаването на Хар-
та за сътрудничество между родителите и детската градина, с която да се постигне ефективно участие на 
родителите в образователния процес на децата . представяме на вашето внимание подробно описаните 
на гореспоменатите методи и техники:

кооперативно обучение – положителен начин за насърчаване участието на децата в образователния 
процес чрез съвместни игри, които служат за създаване условия на екипна работа и добър микроклимат . 
наред с това кооперативното обучение създава условия за засилване на чувство за подкрепа и активност 
в групата . В този тип игри целите са приемливи за всички участници . групата деца се разделя на няколко 
подгрупи в зависимост от целите, които трябва да се постигнат . Всяка подгрупа има възложена задача за 
определено време . при изтичането му групите разменят местата си и по този начин всяко дете премина-
ва през различни задачи . идеята е да се спазва последователността от действия и при изпълняването на 
възложена задача да се включат всички деца, според възможностите им . ако дете се затруднява относно 
изпълнението, останалите деца от групата му обясняват и го подпомагат, за да разбере какво да напра-
ви, но не и да го направят вместо него . по този начин се стимулира взаимопомощ между децата . В гру-
пите по кооперативно обучение има по един доброволец – възрастен, но в курса на наблюдение пора-
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ди covid-19 групите се провеждат без доброволци . този тип дейност води до подобряване на социалните 
умения, всички деца си сътрудничат, за да постигнат общата цел, насърчава се равенство и участие, както 
и развитие на критично отношение /анализиране поведението на всеки участник/ .

 

Фигура 1. Кооперативни игри в CEIP CARRASQU

Литературни диалогични събирания – образователна дейност, произхождаща от испания и родена в 
училище за възрастни в Барселона през 80-те години . дейността е адаптирана към нуждите на четири и 
петгодишни деца и се осъществява с помощта на семейството . За определен период от време се дава на 
всички деца и техните семейства една и съща книга, подходяща за възрастта на децата . Всички четат у до-
ма определен брой страници от книгата, посочени от учителя . Всяко дете, със своите родители, прочита 
уговорената част вкъщи и подчертава думи, изречения или изрази, които са привлекли вниманието му . В 
определен ден от седмицата, по време на образователния процес, учителят чете възложените страници 
отново и заедно с децата анализират подчертаните фрази, както и интересни за тях случки . В края на ли-
тературно диалогичното събрание се дават следващите страници за четене . този вид дейност, безспорно 
увеличава интереса у децата към четенето, подобрява уменията им за четене с разбиране, насърчава то-
лерантност и уважение към мнението на другите, насърчава диалог и привлича семейството, като акти-
вен участник в образователния процес . 

Фигура 2. Литературни диалогични събирания в CEIP CARRASQU

Фигура 3. Техники за релаксация в CEIP CARRASQU
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техники за релаксация, като част от формирането на емоционална интелигентност – използват се в 
моменти между различни дейности, при които децата чрез игра, ръководена от учителя, се отпускат и 
привеждат организма в спокойно състояние . В тази възраст техниките се използват, главно за осигурява-
не на тиха и спокойна обстановка, както и когато детето е нервно, разстроено или уплашено . Важно за де-
тето и учителя е разпознаването на тези емоции и с помощта на релаксиращи упражнения – техники за 
дишане, извършване на физически упражнения и др ., детето да овладее емоциите си и да постигне емо-
ционален комфорт . 

образователна роботика/изчислително мислене – дейност, стимулираща развитие на умения за про-
грамиране, използване на технологиите от ранна детска възраст и затвърдяване на усвоените знания и 
умения, придобити от децата по дадена тема . при изчислителното мислене се използва роботизирана 
играчка, която изпълнява команди за придвижване в игрално поле с квадратна мрежа . децата задават 
последователност от действия, правейки логически прогнози относно резултата, който очакват . тази дей-
ност спомага по игрови начин детето да развие логическо мислене и умение за решаване на проблеми . 
В ceip carraSQuer използваният робот е clementoni doc .

Фигура 4. Образователна роботика в CEIP CARRASQU

Фигура 5. Работа върху проекти в CEIP CARRASQU

Работа върху проекти – тази дейност осигурява образователният процес в сътрудничество със семей-
ството . осъществява се на три етапа . В първия етап се избира тема, която позволява обвързването на це-
лите на учебния процес с интересите и нуждите на децата и семействата; учителят проучва какво знаят 
децата по темата, какво искат и могат още да научат, и подготвя за всяко дете и семейството му различ-
ни въпроси, така че да се обхване всичко възможно по темата . на родителите се изпраща лист, в който се 
обяснява каква е тяхната роля и задача за осъществяване на проектната дейност . Вторият етап протича 
едновременно вкъщи и в ceip carraSQuer . Вкъщи родителите и децата заедно търсят материали и под-
готвят постер, книга или макет по поставения въпрос . В образователната институция учителят работи с 
децата по темата, реализирайки задачи по математика и език, по които има разработени работни листо-
ве . третият етап протича с представяне на крайните продукти, разработени вкъщи . В определен ден вся-
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ко дете презентира своята работа пред останалите . Разказва и показва какво е научило . дава се възмож-
ност на останалите деца да задават въпроси . Работата по проекти безспорно формира умения за презен-
тиране от ранна детска възраст и дава възможност деца да се учат от деца . След като всички представят 
своите проекти, учителят оформя краен продукт – книга, в която са събрани всички материали, изработе-
ни от децата вкъщи и в училищната институция, като краят на книгата е снимков материал с децата, пред-
ставящи своята работа .

Фигура 6. Арт проекти в CEIP CARRASQU

арт проекти – по време на тези дейности децата се запознават с живота и работата на известни и не 
толкова известни национални и световни художници, като Хуан миро, Винсент ван гог, анри матис, анди 
уорхол и др . След това детайлно се запознават с жанра и творбите на художниците, с помощта на об-
разователни видеа, и накрая изобразяват творба, близка до възрастовите им възможности . по вре-
ме на визитата на учителите от дг „Знаме на мира“ децата от ceip carraSQuer се запознаха с жи-
вота и творбите на американския художник анди уорхол, чиято снимка на мерилин монро, става ем-
блематична за неговото творчество и полага началото на поредица от картини на известни лично-
сти, които са великолепни примери за „поп арт“ . децата изразяват виждането си за „поп арт” изку-
ството, като пресъздават техниките на уорхол върху собствените им черно-бели снимки, предвари-
телно подготвени от учителя . използват цветове по избор, с помощта на маслени пастели . този вид 
дейност насърчава развитие на креативност у децата и формиране на интерес към изкуството, като 
компонент на културата .

като заключение от проведената квалификацията в ceip carraSQuer, гр . Суека, испания по про-
ект „добър мениджмънт, квалифицирани учители, успяващи деца“ на програма „еразъм +“, ключова 
дейност 1, сектор „училищно образование“, учителите от дг „Знаме на мира“, гр . Враца споделят:

 y „програмата „еразъм +” предлага чудесни възможности за обучение на учители . наблюдение в 
реална среда развива както професионалните, така и личните качества на участниците . Срещите с 
партньори са емоционално заредени и силно стимулиращи за увеличаване на знанията и умения-
та на учителите .” /Л . Желязкова/;

 y „участието в квалификационна дейност по програма „еразъм +” помага за професионално-
то развитие на учителите, давайки възможност за осъществяване на директни контакти с де-
ца и колеги, реализиращи иновативни идеи и способства за усъвършенстване на езиковите 
компетентности .“/Р . георгиева/;

 y „Работата по програма „еразъм +” е мощен фактор за повишаване на мотивацията за профе-
сионално развитие на учителите, вдъхновяващо предизвикателство, което дава отлична въз-
можност за осъществяване на европейски партньорства, като допълнителен инструмент за въ-
веждане на добри практики в ежедневната педагогическа работа и спомага за усъвършенства-
не на комуникативните умения на учителите .“/Р . тодорова/ .

педагогическите специалисти от дг „Знаме на мира“ повишиха своите педагогически компетенции, 
даващи отлична възможност за поддържане на висок професионализъм при въвеждане на добри прак-
тики в ежедневната работа с деца от предучилищна възраст, така че те да са бъдещи успяващи млади хо-
ра .


