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„ДА ПАЗИМ ДЕТЕТО”

ЗА БЕЗОПАСНОСТА И СИГУРНОСТА 

НА НАШИТЕ ДЕЦА
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ЦДГ №38”ЯН БИБИЯН”

ЦДГ №42 “МИР”



ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 

НА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА ДЕЦАТА

 Надграждаща квалификация на педагогическата 
колегия за усвояване на практически способи, стратегии за 
действия в критически ситуации

 Повишаване на увереността и емоционалната 
стабилност чрез усвояване на поведенчески модели.

 Дидактическо осигуряване на възпитанието и 
обучението за опазване на живота и здравето на децата

 Приобщаване и адекватно съпричастие на семейството 
и обществеността към инициативата «Пази детето»



11април 2011г

16 декември 2011г

ПРЕКИ УЧАСТНИЦИ    

 66 учители от ЦДГ № 4, ЦДГ № 38, ЦДГ № 42 и ОДЗ № 14 на възраст от 
25 до 55 години

 59 помощник-възпитатели на възраст от 33 до 56 години

 9 медицински сестри на възраст от 32 до 58 години

ДРУГИ УЧАСТНИЦИ

 700 деца от 3 до 7 години, посещаващи ЦДГ № 4, ЦДГ № 38, ЦДГ № 42 и 
ОДЗ № 14

 150 по-големи братя и сестри от 7 до 18 години

 1500 родители и други членове на семейството на възраст от 25 до 60 
години



Надграждаща квалификация 

на педагогическата колегия

Инструктивен курс „Безопасно поведение и 

сигурност на децата в критични ситуации”-

ДИПКУ- Варна

Обучение „Безопасност на движението”-

СУ”Климент Охридски”

Обучение по гражданска защита 

ОУ”ПБЗН” – Варна

Тренинг„Кризисни интервенции при критични 

стресови събития”  педагогически съветник



“Да пазим детето” - Кръгла маса  за   

безопасността и сигурността на децата

От теорията към практиката

Симулативна тренировка 

„Внимание, земетресение”,

„Внимание , пожар”

„Безопасно детство” –

разработване и представяне на

мултимедийни презентации

10

мултимедиини

урока



„Пази детето - заедно можем повече”

Училище за родители Анкета с родители
„Да пазим детето”
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Училище за родители

Клуб”Отговорен родител” 

ОДЗ 14 “Дружба”

ТЕМА – Новото поколение деца

Училище за родители

ЦДГ 38”Ян Бибиян”
ТЕМА :Как  да общуваме с децата си

ТЕМА: Как да научим децата  си

да спазват правила



„Движи се безопасно!”- конкурс за детска рисунка

„Децата за своята безопасност”



„А Б В на безопасността” –

детски кодекс от правила

„Децата за своята безопасност”

 НА УЛИЦАТА - ВСЕКИ НЕКА ЗНАЕ- НЕ БИВА ДА СЕ ТИЧА И ИГРАЕ!

 ДА КРАЧИШ НА ПЛАТНОТО Е ОПАСНО – ДВИЖИ СЕ ВИНАГИ В ДЯСНО!

 НА ВСЕКИ КРЪСТОПЪТ И НА ПРЕСЕЧКА ТЕ ЧАКА ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕЧКА!

 ЩОМ НЯМА СВЕТОФАРНИ СВЕТЛИНИ, ОГЛЕДАЙ СЕ – ТОГАВА ПРЕМИНИ!

 А АКО ИМА СВЕТОФАР? ТОГАВА ТОЙ “РАЗРЕШАВА” ИЛИ “ЗАБРАНЯВА”.

 С ЧЕРВЕНОТО ОКО ТОЙ КАЗВА СЯКАШ – ТИ ТРЯБВА ТЪРПЕЛИВО ДА ПОЧАКАШ!

 А СВЕТНЕ ЛИ С ОКОТО СИ ЗЕЛЕНО ТОЙ КАЗВА:”ПРЕМИНАВАЙ! ПОЗВОЛЕНО!”

 ОПАСНО Е ДА СЕ МИНАВА ,ЗНАЙ, ПРЕД СПРЯЛ АВТОМОБИЛ ИЛИ ТРАМВАЙ!

 НЕ КАРАЙ НИКОГА С ЕДНА РЪКА, НЕ СЛАГАЙ НА КОРМИЛОТО КРАКА.

 НА СВОЙТА УЛИЦА, НА СВОЯ ГРАД БЪДИ ЗА ПРИМЕР, ПЕШЕХОДЕЦ МЛАД!



„А Б В на безопасността” –

детски кодекс от правила

„Децата за своята безопасност”

1. При гръмотевична буря у дома, всички електроуреди изключи, вратата и прозореца 

затвори!

2. Буря зададе ли се навън, скришно място намери и от вятъра се подслони!

3. При наводнение, от коритото на реката се отдалечи, на високо се качи и на близките си 

се обади!

4. Снежна буря, ако връхлети с топли дрехи и ботушки ти бъди и набързо у дома се 

прибери!

5. При  гръмотевична буря, от електрическите стълбове се отдалечи, колене към гърди 

притисни, а велосипеда надалеч остави!

6. При земетресение, най-безопасно място намери до вътрешна стена, под маса или на каса 

на врата застани!

7. При земетресение, щом труса отшуми, бързо дома напусни, но асансьора не ползвай ти и 

от сградата се отдалечи!

8. При пожар дрехите си намокри с мокра кърпа на устата, бягай бързо от бедата!

9. В беда попаднеш ли ти, по телефона с мама и тате се свържи и спокойно изчакай ги ти!

10. При пожар, телефона ти вземи, 112 набери и пожарникарите уведоми!



„Приказка за безопасността”-

детски празник

„Децата за своята безопасност”



НОМИНИРАНИ ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 2011

В КАТЕГОРИЯТА

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ

”ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ”

ОСЪЩЕСТВЕНИ КОНТАКТИ С БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ

НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ КАТАСТРОФИ

ПРЕДОСТАВЕНИ ИНТЕРАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ



1.Повишаване нивото на професионална подготовка и компетентност на 

учителите при бедствия, аварии и катастрофи.

2. Усвояване на модели на поведение и действие при екстремни ситуации.

3. Отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и  

придобиване на практически умения за оказване първа помощ.

4. Активно приобщаване на родители и общественост за подпомагане и 

решаване на конкретни проблеми ,свързани с безопасността на децата.

5. Формиране на умения за адекватно поведение при възникнала критична 

ситуация.



6. Формиране на система от специални знания, умения и навици, 

необходими за адекватно поведение при възникнала критична ситуация.

7. Изготвяне на правила за поведение, достъпни за децата, които да се 

упражняват в симулативни ситуации.

8. Изготвени годишни разпределения по БДП и БАП по възрастови групи 

съобразно нормативната база.

9. Банка от дидактични материали, мултимедийни презентации за 

интерактивно обучение, демонстрационен и оперативен материал в помощ 

на възпитателно-образователния процес.



1. Нормативната база, определяща целите, темите и хорариума е разработена в 

периода от 1998 до 2006 година и не е съгласувана с утвърдените програми на МОН за 

възпитателната работа за 3-7 годишни деца. Това води до:

- Формализилане на обучението по БДР и БАП;

- Неефективно планиране в годишния комплексен план по възрастови групи;;

- Липса на системна и целенасочена дейност.

2. Издадените учебни помагала, табла, дидактични игри от различните издателства е 

необходимо да бъдат по-широко популяризирани с цел повишаване качеството и 

ефективността на работа.

3. Предлаганата квалификация от съответните висши учебни занедения не отговаря 

на потребностите на учителите с дългогодишна практика, които са преобладаващи в 

системата.

4. Институционалното взаимодействие между РИО – ГЗ – ПБ – ДГ – не се 

осъществява целогодишно, с цел по-ефективна дейност и превенция , а се свежда 

преобладаващо до контрол.

5.Проектната програма за квалификация е успешна форма за повишаване на 

компетентностите и творческия потенциал на учителите, за сътрудничество и обмяна 

на опит на участниците .



ТВОРЧЕСКИ ЕКИП

А.Испенджян, Е. Гаданчева,

Н. Славчева, Е. Стефанова

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА:

ЕКИПА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА

ОДЗ № 14, ЦДГ №4, ЦДГ №38, ЦДГ № 42 


