
ОБЩИНА ВАРНА

ОДЗ № 14 „ДРУЖБА“,  ЦДГ № 38 „ЯН БИБИЯН“

ЦДГ № 4 „ТЕМЕНУЖКА“,  

ЦДГ № 42 „МИР“

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАБОТАТА 

С „ТРУДНИТЕ “  ДЕЦА 

И ДЕЦАТА 

СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ



Всяко дете има право на
достъп до качествено образование
и е способно да учи и да се развива.

“ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛЕН И ЕМОЦИОНАЛЕН КОМФОРТ НА 

ДЕЦАТА СЪС СОП

„ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ”

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО В ОБЩУВАНЕТО, ОБУЧЕНИЕТО 

И ВЪЗПИТАНИЕТО НА „ТРУДНИТЕ ДЕЦА”

Всяко дете е уникално и се
нуждае от помощ, за да се развива
и приспособява към живота.

„ ТРУДНИТЕ ДЕЦА” 

деца, които имат проблеми

 с адаптацията си в микро и 

макросредата, 

 с общуването си, 

 с нормалното си вписване в 

социума . 

Най-ефективните стратегии са: 

 Да се изискват постижими неща -

успехът ражда успех. 

 Най-добрият мотив – вяра в 

собствените сили и успеха. 



„ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ”ЦЕЛ 

• Осигуряване на съответствие между равнището на професионална
компенетност на учителите с потребностите на педагогическата практика за 
работа с «трудните деца»

“ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”ЦЕЛ 

• Да дадем равен шанс за всяко дете за качествено образование и успешна 
социализация чрез осигуряване на подкрепяща среда, висок 
професионализъм и ефективно взаимодействие между родители, учители и 
специалисти.

Надграждаща квалификация на 

педагогическите кадри за усвояване и 

прилагане на ефективни подходи и 

стратегии за работа с «трудни» деца.

Осигуряване на подходяща образователна

и възпитателна среда за развитие на 

потенциала на всяко дете чрез оборудване 

на специализирани кабинети за работа с 

деца със СОП.

Подпомагане за приобщаването на 

децата със СОП чрез въвеждане на 

иновативни форми и методи на обучение 

и прилагане на гъвкави подходи.

Изграждане на активен модел 

на взаимодействие между 

детска градина и семейството, 

основан на взаимно доверие, 

толерантност и подкрепа.



35 деца със СОП от 3 до 7 години, посещаващи ОДЗ № 14 и ЦДГ № 38 

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

16 учители и 2 педагогически съветника от ОДЗ № 14 и ЦДГ № 38 

61 учители от ЦДГ № 4, ЦДГ № 38 , ОДЗ № 14 и ЦДГ № 42  

2 педагогически съветника от ЦДГ № 38 и ОДЗ № 14

ПРЕКИ 

УЧАСТНИЦИ

НЕПРЕКИ 

УЧАСТНИЦИ
760 деца от 3 до 7 години, посещаващи ДГ 

1500 родители и други членове на семейството

200 деца от 3 до 7 години, посещаващи ОДЗ № 14 и ЦДГ № 38;

15 деца от Карин дом, Дом Другарче;

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

1 април 2013г

30 октомври 2013г



ПРОЕКТ - „ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ”

„Предизвикателството на работата с „трудните деца”

Обучение - лектор: доц.Ицка Дерижан- ЦИО „Протекта

„Справяне с проблемно поведение на деца от предучилищна възраст”

Курс - лектор: Валери Стоянов- ВСУ

КВАЛИФИКАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 Tренинг - „ Как да общуваме с „трудното дете” и с неговите родители?”

 Обмяна на опит по скайп връзка с Начальная школа и детский сад № 1625 Москва

 Споделяне и обмяна на добър педагогически опит в ДЗ

УЧИЛИЩЕ  ЗА  УЧИТЕЛИ
надграждащо познание и мултиплициране на знания по посока:

 стратегии за работа с деца с поведенчески и емоционални проблеми ;
 иновативни методи за индивидуална и групова работа с деца и родители;
 практически умения за работа с децата с неприемливо поведение в група;



“ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ ” – С ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ ПСИХОЛОГА ВИ СЪВЕТВА

 Психосоциално развитие на децата в предучилищна възраст

 Ефективни и неефективни възпитателни срадства

 Модели на общуване в семейството

 Правилата в живота и семейството 

 Агресивното  дете 

 Що е Дисциплина
АРТ ТЕРАПИЯ ЗА 

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

ПРОЕКТИ 

„ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ”                        “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”



“С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО” 
ОТ ТЕОРИЯТА КЪМ ПРАКТИКАТА

• План - Програма на сътрудничество и

взаимодействие Детска градина – Семейство;

• План - Програма на педагогическия съветник;

• Помагало в помощ на Учителя

ПРОЕКТИ 

„ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ”                        “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА СРЕДА

Оборудване на специализиран кабинет за 

индивидуални занимания и работа в малки 

групи с деца със СОП



ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

ПЛАН ПРОГРАМА 

ЗА АРТ ТЕРАПИЯ

ПЛАН  ПРОГРАМА 

ЗА СМЕХОТЕРАПИЯ

ПЛАН ПРОГРАМА 

ЗА ИГРОТЕРАПИЯ

ПЛАН 

НА СЧЕТОВОДНО 
ОТЧИТАНЕ

РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПЛАН ПРОГРАМА

МАТЕРИАЛНО 
ОСИГУРЯВАНЕ 

ПСИХОЛОЗИ

СПЕЦИАЛЕН 
ПЕДАГОГ

СЧЕТОВОДИТЕЛ

РОДИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ

СФОРМИРАНЕ 

НА ЕКИП

ДИДАКТИЧНИ

ИГРИ

КРИВИ 

ОГЛЕДАЛА

МАТЕРИАЛИ 

ЗА

АРТ ТЕРАПИЯ

КОСТЮМИ



ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

Създаване на подкрепяща среда за постигане на ефективни терапевтични резултати в

успешната социализация на «различните деца», чрез арт-терапевтични техники и позитивени

методи на взаимодействие.

 Осигуряване на емоционален и социален комфорт;

 Овладяване на практически модели и техники за взаимодействие;

 Мотивиране на родителите да разбират, приемат и подкрепят различията на децата си.

РЪКОВОДИТЕЛИ - МИЛЕНА СТОЯНОВА 

ЕМИЛИЯ ДОСЕВА



1. Децата повишават психомоторните си умения, социалната и емоционална си

интелигентност;

2. Стимулира се вербалната и невербална комуникация с техните връстници, учители и

родители.

3. Децата овладеят техники за позитивно поведение в житейски ситуации и могат да

изразяват емоциите си.

4. Родителите разбират по- добре емоционалния свят на децата си

РЕЗУЛТАТИ

ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”



ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

РЪКОВОДИТЕЛИ - МИЛЕНА СТОЯНОВА 

ЕМИЛИЯ ДОСЕВА

Създаване на подкрепяща среда за постигане на ефективни терапевтични резултати в

успешната социализация на «различните деца» чрез позитивни методи на взаимодействие и

смехотерапия.

 Осъзнаване и разбиране на различните емоционални състояния чрез преживяване в игра.

 Овладяване на практически модели и техники за положително взаимодействие на деца

със СОП и неприемливо поведение в група .

 Осигуряване на емоционален и социален комфорт на децата със СОП и поведенчески

проблеми в група



ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

РЕЗУЛТАТИ

1. Децата повишават социалната си и емоционална интелигентност.

2. Стимулира се вербалната и невербална комуникация с техните връстници

3. Децата могат да изразяват емоциите си. Овладяват техники за позитивно поведение в

житейски ситуации. Могат да се освободят от негативните си чувства.



Изграждане на стимулираща среда за осигуряването на активни взаимодействия с децата

със СОП и достигане на максимални терапевтични резултати за включване в групови

занимания с връстници чрез игрова терапия.

 Развитие на познавателната активност и игровата култура на поведение 

 Овладяване на практически модели и техники за взаимодействие  

 Развитие на социалните компетенции на децата и функционирането им в малка група 

посредством играта.

ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

РЪКОВОДИТЕЛ – АНЕЛИЯ РАДЕВА



ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”

РЕЗУЛТАТИ

1. Децата повишават психомоторните си умения, социалната си и емоционална

интелигентност. Стимулира се вербалната и невербална комуникация с техните връстници,

учители и родители.

2. Децата могат да изразяват емоциите си, като се освобождават от негативните чувства и

овладяват техники за позитивно поведение в житейски ситуации.

3. Децата усвояват техники за работа с разнообразен игрови материал и развиват

интелектуалните си заложби.



„АЗ СЪМ С ТЕБ” 

ВРЪСТНИЦИ ПОМАГАТ НА ВРЪСТНИЦИ;

„ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” 

СПОРТЕН ПРАЗНИК

ПРОЕКТ  “ПОДАЙ РЪКА ЗА РАВЕН ШАНС”



 Развитие на ключови 

компетентности

 Усъвършенстване на 

професионалните умения

 Подобряване на комуникацията с 

децата

 Повишаване на качеството на 

педаго-гическия труд

 Превантивна дейност, която

благоприятства предотвратяване на

бъдещо асоциално поведение

...

ЗА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

КОЛЕГИЯ 

ЗА 

ДЕТЕТО 

ЗА 

РОДИТЕЛИТЕ 

• Създаване на подкрепяща

образователна среда за всички деца

• Засилва се чувството за 

сигурност и емоционален комфорт;

• Стимулира се активността и 

индивидуалната изява;

• Обогатява се социалния опит.

• Разбират по-добре своите деца;

• Овладяват способи за общуване с

тях в разнообразни дейности;

• Нараства доверието към

педагога,;

• Добиват по-голямо самочуствие;

• Укрепват родителската общност 

като важна институция

 Обогатяването на

материално-дидактична база

със специализирани игри и

материали за деца със СОП;

 Трайна и позитивна

промяна в нагласите и

митивацията на участниците

в целевите групи;



С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ОБЩИНА ВАРНА

ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ 

В ПРОЕКТИ.

“ТОВА, КОЕТО ПРАВИ ДЕЦАТА НИ УСПЕШНИ ХОРА,   

Е НЕ ТОВА, 

КОЕТО СМЕ НАПРАВИЛИ ЗА ТЯХ,    

А ТОВА, 

КОЕТО СМЕ ГИ НАУЧИЛИ ДА ПРАВЯТ ЗА СЕБЕ СИ”

Ан Лендърс


