


През месец октомври 2019г. в детска градина „Осми март“ град Търговище

стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното

образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование

за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове с бенефициент –Министерството на

образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция

на децата и учениците от етническите малцинства.

Основна цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното

приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа

на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и

сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна

професионална, социална и личностна реализация.



В детска градина „Осми март“-град Търговище се осъществяват двете основни дейности по проекта:

Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от

уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена

концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически

персонал, осигуряване на учебни материали, пособия и др.



През учебната 2019/2020 година, участие в Дейност 2- Провеждане на дейности за обща

психологическа подкрепа взеха 16 деца, за 2020/2021г. се включиха 18, а през 2021/2022г. - 14

деца.

Заниманията по Обща психологическа подкрепа включват различни дейности, насочени към

личностното развитие на всяко дете. В тях се включват деца по преценка на учителя

съвместно с психолога и след попълнено информирано съгласие от родителите. Заниманията

се организират през цялата учебна година и се актуализират спрямо текущите нужди и

потребности на детето.



НАЙ-ЧЕСТО ТЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ:

• Развитие на емоционалната интелигентност

• Изграждане на положително отношение към физическата активност и двигателна култура 

• Езиково развитие- подобряване и надграждане на речниковия запас, умението за съставяне на 

устен текст и т.н.

• Подобряване и усъвършенстване на грубата и финна моторика

• Познавателната сфера- подпомагане на процеса на преминаване от нагледно-предметно към 

абстрактно мислене. 

• Изграждане на социални контакти и култура на общуване с другите

• Развитие на творчеството и въображението

• Подпомагане процеса за постигане на училищна готовност.





















• https://youtu.be/s8qfYIKf5tU

• https://youtube.com/shorts/sWhv9ikryH0?feature=share

• https://youtube.com/shorts/Uc6tLa8xGXU?feature=share

• https://youtube.com/shorts/zF8-LdWwj60?feature=share

https://youtu.be/s8qfYIKf5tU
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