
МЕХАНИЗЪМ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОМЯНА 
НА НАГЛАСИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО, КАКТО И КЪМ ИЗЯВА НА

ДАРБИТЕ НА ДЕЦАТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Целта на дейностите и събитията, насочени към промяна на нагласите и приемане на 
различието, както и към изява на дарбите на децата е:

1) да се даде равен старт на всички деца, като се вземат предвид индивидуалните 
потребности на всяко от тях;

2) да се изгради позитивен микршслимат в детската градина;
3) да се изградят взаимоотношения на разбиране, емпатия (съпреживяване), уважение 

и толерантност между всички участници в образователно-възпитателния процес -  
деца, учители, други служители на детската градина и родители;

4) да се създадат условия за успешна социализация на деца от етническите малцинства 
и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили 
международна закрила;

5) да се даде възможност за изява на всяко дете, в зависимост от собствените му 
възможности и лични предпочитания.

И. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ В ДГ № 16  
„СЛЪНЧЕВА ДЪГА” ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАГЛАСИ:

2. Дейностите и събитията, насочени към промяна на нагласите и приемане на 
различието, както и към изява на дарбите на децата, се планират и организират от 
учителите в групите, от учителите в детската градина и от Координиращия екип на 
детската градина. Те са част от допълнителните форми на педагогическо 
взаимодействие.

3. Дейностите и събитията, насочени към промяна на нагласите и приемане на различието, 
както и към изява на дарбите на децата са насочени към:

1) децата, посещаващи детската градина;
2) педагогическите специалисти в детската градина;
3) останалите служители в детската градина;
4) родителите на децата, посещаващи детската градина.



4. Дейностите и събитията, насочени към промяна на нагласите и приемане на различието, 
както и към изява на дарбите на децата се координират от Координиращия екип на детската 
градина.

5. Дейностите и събитията, които се организират от учителите в групата, са част от общия 
процес на обучение, възпитание и социализация на децата в групата. Организират се по 
преценка на учителя и съобразно потребностите и интересите на децата и родителите.

Дейностите и събития по т.5 могат да бъдат:

1) допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин;
2) взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на 

толерантност;
3) индивидуална и групова работа за приемане на различието;
4) ролеви и сюжетни игри;
5) развлечения, празници и чествания в рамките на групата - рождени дни, исторически 

годишнини, празници по годишния календар и други;
6) подкрепа на родители на деца със СОП и на деца с изявени дарби;
7) родителски срещи за изграждане на. позитивен микроклимат в групата;
8) консултиране на родители от учителите в групата и/или психолога.

6. Дейности и събития, в които могат да се включват деца от различни възрастови групи, 
според техните потребности и интереси, се организират от учителите в детската градина, 
съобразно потребностите и интересите на депата и родителите.

Подходящи дейности по т.6 са:

1) творчески ателиета;
2) клубове по интереси;
3) детски работилници;
4) детска лаборатория;
5) творческо студио;
6) библиотечни кътове;
7) образователни проекти.

Подходящи събития по т.6 са:

1) празници и развлечения;
2) концерти и спектакли;
3) тържества и чествания;
4) представления, презентации, продукции;
5) викторини и състезания в областта на науката, изкуството и спорта
6) състезания и конкурси;
7) изложби;
8) отворени врати;
9) други.

7. Координиращият екип по приобщаващо образование планира и организира, при 
спазване на приетата нормативна база на ниво община, допълнителни педагогически 
дейности, които не са дейност на детската градина и се заплащат допълнително от 
родителите, както и участие в събития на ниво Община, РУО и МОН, съобразно



потребностите и интересите на децата, родителите, педагогическия и непедагогическия 
персонал в детската градина.

Примерни дейности по т.7 са:

1) Ранно чуждоезиково обучение;
2) Танци;
3) Спорт;
4) Музика;
5) Приложни и изобразителни дейности;
6) Специализирани услуги (логопед, психолог и др.);
7) Съвместни програми с училища и други детски градини за обмяна на добри практики 

и споделяне на опит;
8) Участие във фестивали, хепанинги, конференции и други.

8. Координиращият екип по приобщаващо образование планира, организира и координира 
дейности, свързани с повишаване на квалификацията за работа с деца със специални 
потребности, деца от различни етнически групи и деца с изявени дарби на институционално 
ниво на педагогическия и непедагогическия п ерсонал.

9. Координиращия екип по приобщаващо образование планира дейностите и събитията, 
насочени към промяна на нагласите и приемане на различието, както и към изява на дарбите 
на децата всяка година до 5 септември., като част от Годишния план за дейността на 
детската градина за съответната учебна година.

10 . Планираните дейности и събития: се приемат с решение на педагогическия съвет.

III.ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАБОТАТА НА МЕХАНИЗМА:
11. Отчитането на дейностите и събитията, насочени към промяна на нагласите и приемане 
на различието, както и към изява на дарбите на децата е част от доклада на 
координационния съвет по приобщаващо образование.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1 .Настоящият механизъм кореспондира с функционирането на Програмната система на 

детската градина и заложеният в нея „Механизъм на взаимодействие между участниците в 
предучилищното образование”.

2.Образователната услуга, предоставяна в Детска градина №16 „Слънчева дъга” 
предлага среда /вътрешна - психологическа и външна - физическа/ за израстване и 
грижовно поведение от страна на педагозите спрямо децата. Семейството участва 
отговорно в живота на ДГ №№ 16 „Слънчев а дъга” сътрудничи и взаимодейства при условия 
и ред, определени от Правилника за дейността на детската градина. Правилникът за 
вътрешния трудов ред и нормативите документи в областта на образованието. 
Общуването на педагозите с децата отчита индивидуалните детски потребности и 
диференцира нуждите. Надграждането на компетентности и позитивното личностно 
окуражаване са основен педагогически приоритет.

З.Механизмът е утвърден със Заповед на директора №....................


