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ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА

П.

ПОДКРЕПА
ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТАВ

ДГЖ7 „ДЕТЕЛИНА”, ГР. СОФИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Програмата за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за

личностното развитие на децата в ДГ „Детелина“ е разработена според
разпоредбите на>българското законодателство - ЗПУО, Наредба за
приобщаващото образование, както и съобразно Международната конвенция за
правата на детето.

Уязвими групи в детската градина са деца, диагностицирани със специални
образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания,
деца и в риск, деца, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби,
деца сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и др. с други
идентифицирани нужди.

ПРИНЦИПИ
1. Гарантиране на правото на всяко дете на достъп до детска градина и

качествено образование.
2. Гарантиране на достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в

зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за
възникване на затруднения в процеса на обучението и приобщаването и на
необходимостта от подходяща подкрепа.
3. Прилагане на диференцирани педагогически подходив съответствие с

интересите и стимулиращи мотивацията на детето, съобразени с възрастовите и

социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага
усвоените компетентности на практика.
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4. Приеманеи зачитане на уникалността на всяко дете - индивидуалните
потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и

интересите, на които образователната институция трябва да отговори по

подходящ и адекватен начин, така че детето да развие максимално своя

потенциал.
5 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на

предучилищното образование, независимо от трудностите и различията, които

може да възникнат при ученето и научаването и при участието на децата в

дейносттана детската градина.
6. Системен и цялостен подход на организация и сътрудничество на

образователните институции в областта на приобщаващото образование на

всички равнища - управление и екипност, използване на приобщаващи

педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на

родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно

развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата.
7. Сътрудничество между всички участницив процеса на приобщаващото

образование - детска градина, деца, семейство,общност, център за подкрепа за

личностноразвитие.
8 Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху

участието на децата в дейността на детската градина.
9. Нетърпимост към дискриминационни нагласи и поведение и подготовка на

децата за живот в приобщаващо общество.
10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование

съобразно
потребностите на децата в зависимост от спецификата на обществения живот.

11. Изграждане на позитивен психологически климат в детската градина.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Осигуряване за всички деца на равен достъп до качествено образование,

пълноценна социализация, подкрепа за развитие на потенциала на децата,

съобразена с техните индивидуални качества и потребности.

Готовност и нагласа за преобразуване на детската градина, като система, по

иновативен и визионерски начин. Това осигурява подкрепаза
приоритетите,ориентираникъм превръщането ни въввдъхновители на децата и

лидери на промянатаза равен достъп, равно начало и единство.

ОБЩА ПОДКРЕПА

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на

детето в детската градина съобразно индивидуалните му потребности.Общата

подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на

всяко дете, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в

дейността на детската градина.



Общата подкрепа включва:

- екипна работа между всички педагогически специалисти,

- ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните
затруднения.

- грижа за здравето въз основа на информация от родител(представителя на
дететоили лице, което полага грижи за детето) за здравословното състояние
на детето и запроведени медицински изследвания и консултации и при
взаимодействие смедицинските специалисти в здравния кабинет в детската
градина;

- поощряванес морални и подходящи материалнинагради,
- занимания по интереси;

- дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА
Допълнителната подкрепа се реализира чрез индивидуалне план за действие

за всяко конкретно дете. Родителите задължително се уведомяват и се включват
в плана за действие като активни участници в дейностите.

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка
на индивидуалните способности на определено дете. Оценката се извършва от
специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето.

Децата, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните
уязвими групи: деца със специални образователни потребности, деца с

хронични заболявания, деца в риск.
Допълнителната подкрепа включва:

работа с дете по конкретен случай,
психо-социална рехабилитация,
рехабилитация на слуха,
зрителна рехабилитация;
рехабилитация на комуникативни нарушения,
осигуряване на достъпна архитектурна среда,
специализирани средства,
ресурсно подпомагане.
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УТ. ДЕЙНОСТИ И ГОДИШЕН ПЛАН

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК ПОЯСНЕНИЯ
Определяне на
координатор на
екипа за оказване
на подкрепа.

До началото на
учебната година

Директор

Идентифициране
на деца, които
имат
необходимост от
обща подкрепа

Постоянно Учители

Идентифициране
на деца, които
имат
необходимост от
допълнителна
подкрепа

Постоянно Учители,
психолог,
логопед,
родители

Изследване и

оценка

Сформиране на
екипи за подкрепа
на личностното
развитие на всяко
идентифицирано
дете. (ЕПЛР)

До един месец от
идентифицирането
на всяко дете

Директор

Изготвяне на
индивидуални
планове за
подкрепа

До един месец от
идентифицирането
на всяко дете

ЕПЛР на всяко
дете, родителите
на детето

Отчитане на
резултатите от
изпълнението на
индивидуалните
планове на децата
със СОП.

Според график за
дейността на
ЕПЛР

Координатор и
членове на екипа,
родители

Извършвасе за
първи учебен
срок и за цялата
учебна година

Психологическа
подкрепа,
психосоциална
рехабилитация и
консултации

Постоянно Психолог За деца,
родители, екип
на ДГ

Логопедични
дейности и
консултации

Постоянно Логопед

Превантивни
мерки за
недопускане

Постоянно Директор, главен
учител



отпадане от
детската градина
Предоставяне на
допълнителна
подкрепа от
ресурсен учител

В рамките на
учебната година

Ресурсен учител Определя се от
съответния
Ресурсен център

Стимулиране Постоянен Учители

участието на деца
с изявени дарби в
състезания,
конкурси, изложби
Награждаване на Постоянно Директор, главен“При определен
деца учител поводза

поощрение
Съвместни Постоянно Директор, главен|Други
дейности с други учител, психолог,|образователни

институции логопед, педагог|институции
(местни и
международни);
държавни и
общински
структури,
непр.организации
и др.

Развитие на Постоянно Директор, главен
мултикултурната учители, учители,
среда психолог,

логопед и
педагог

Обучение на По график Директор
педагогическите
специалисти
Работа с родители|Постоянно Учителите по Спрямо различни
по преодоляване групите етноси, деца с

на негативни физически или

стереотипи и ментални

дискриминационни увреждания
нагласи.
Организиране и По график Директор,
провеждане на учители по
„Отворени врати“ групите



уУП. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сътрудничеството и ангажираността на отговорните специалисти и

институции, участващи в образователния процес, са гаранция за изпълнението на

програмата.


