


„ВСЯКО ДЕТЕ Е УНИКАЛНО И СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ, 

ЗА ДА СЕ РАЗВИВА И ПРИСПОСОБЯВА КЪМ ЖИВОТА“.

/ ТУРЕ ЙОНСОН/



➢Още от създаването си през 1973 г. като 
Обединено детско заведение „Нарцис”,  до 
сега градината не спира да се развива и 
усъвършенства;

➢Със стимулиращата развитието на децата 
среда, съответстваща на тяхната  
индивидуалност и стил на научаване, 
градината се явява мястото където се развива 
творческият потенциал на децата, стимулира 
се инициатива, желание и готовност за учене;

➢Детското заведение се развива като школа за 
социално възпитание и център за развитие на 
интересите, дарбите, способностите на детето 
и неговите умения.



В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ВЪЗПИТАВАТ И ОБУЧАВАТ

ДЕЦА ОТ ЯСЛЕНА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.



ВОДЕНИ ОТ ИДЕЯТА

„ДЕТЕТО ПРЕДИ

ВСИЧКО„ НИЕ ОТ

ДГ „НАРЦИС“  

ПРИЕХМЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

ДА СЕ ГРИЖИМ

ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ

ДЕЦА, ДОРИ ЗА

РАЗЛИЧНИТЕ.



ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ Е ДА

ОТГЛЕЖДАТ И ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА, ДА РАЗВИВАТ

ИНТЕРЕСИТЕ ИМ , СПОСОБНОСТИТЕ И ТАЛАНТА ИМ, 

СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ТЕХНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И

УМЕНИЯ.



КАК НИЕ ПОСТИГАМЕ ТОВА В ДГ „НАРЦИС“ ?

Приветствайки идеята за 

предоставяне и 

осигуряване на равен старт 

на всички деца, ПЕ на ДГ, 

опирайки се на наредбата 

за приобщаващо 

образование, започна 

успешно да реализира 

идеята си: „Всяко дете 

заслужава да бъде прието, 

ценено и обичано такова, 

каквото е.“ 



➢Самочувствие;

➢Съпричастност;

➢Любознателност;

➢Отзивчивост;

➢Отговорност;

➢Нравственост;

➢Амбициозност;

➢Адаптивност;

➢Хуманност – това са малка част от 
качествата, които искаме да развием у 
децата, като предпоставка за успешната 
им реализация в бъдеще.



ВОДЕНИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ, КОЯТО СИ

ПОСТАВИХМЕ, ДА ПОДТИКНЕМ ОБЩНОСТТА И

РОДИТЕЛИТЕ КАТО ЦЯЛО ДА ВЪЗПРИЕМАТ БЕЗ

СТРАХ И ПРИТЕСНЕНИЯ ДЕЦАТА СЪС СОП, НИЕ

ВНИМАТЕЛНО ПРОУЧИХМЕ, АНАЛИЗИРАХМЕ И

РАЗТЪЛКУВАХМЕ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО

ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗГОТВИХМЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

НА ЕПЛР В ДГ,  ОПРЕДЕЛИХМЕ КООРДИНАТОР

И СФОРМИРАХМЕ ЕПЛР – ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД

И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ.

ТАКА ЗАПОЧНАХМЕ ПРИЛАГАНЕТО НА

НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЕКИП, СЪВМЕСТНО С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ ОСЪЗНАВА, ПРИЕМА И

ПОДКРЕПЯ ИНДИВИДУАЛНОСТТА НА ВСЯКО ДЕТЕ И РАЗНООБРАЗНИТЕ МУ ПОТРЕБНОСТИ, ЧРЕЗ

АКТИВИРАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕСУРСИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД

НАУЧАВАНЕТО И СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВСИЧКИ

АСПЕКТИ НА ЖИВОТА.



➢ Да помогнеш на родителя да признае пред себе си 

проблема на детето;

➢ Да помогнеш на „другия“ родител да разбере и 

осъзнае нуждата от подкрепа на децата със СОП и 

семействата им;

➢ Да намериш общ език и да се превърнеш в мост 

между семействата – всичко това костваше много 

усилия, разговори, уговорки и преговори на ПЕ на 

градината с всички родители и отговорните за 

децата лица.

ДГ „Нарцис“ с гордост може да заяви, че на 

територията на градината цари абсолютен толеранс 

към всички деца – били те в „норма“, със СОП, 

талантливи и надарени деца!



СТРЕМИМ СЕ КЪМ УСПЕШНО ПРИОБЩАВАНЕ

КАТО СМЕ ВКЛЮЧИЛИ В ПРОЦЕСА ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ – ДЕЦА, РОДИТЕЛИ

И УЧИТЕЛИ.



ИЗПОЛЗВАМЕ АДАПТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ЗА

РАБОТА С ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

➢ Включване чрез „включване” на

детето със специални нужди във

всяко занимание на групата;

➢ Индивидуален подход за всяко

дете;

➢ Индивидуална цел за всяко дете;

➢ В ДГ има обособено пространство

за индивидуална работа с деца

със СОП. Материалите са

достъпни и за родителите, които

проявяват интерес и им дават

нови идеи за подходящи игри,

които да прилагат и у дома.

Водещи са възможностите и 

потребностите  на детето, както и 

неговия индивидуален темп на 

развитие!



РЕСУРСНОТО ПОДПОМАГАНЕ ОСИГУРЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА СЪС

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

РЕСУРСНИЯТ УЧИТЕЛ РАБОТИ С ДЕТЕТО ПОД ФОРМАТА НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ В

СПЕЦИАЛНО ОБОСОБЕН КАБИНЕТ ИЛИ ГО ПОДКРЕПЯ ПО ВРЕМЕ НА ЗАНИМАНИЯТА В ГРУПАТА.

ПСИХОЛОГЪТ РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОГНИТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕТЕТО: 

ВЪЗПРИЯТИЕ, МИСЛЕНЕ, ВНИМАНИЕ, ПАМЕТ;  ОВЛАДЯВАНЕ НА ТРУДНО ПОВЕДЕНИЕ;

ЛОГОПЕДЪТ РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА

КОМУНИКАЦИЯ, ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТНАТА И ПИСМЕНАТА РЕЧ



ФАКТОРИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРИЛАГАНЕТО НА

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПОДХОДИ:

➢ Мотивация;

➢ Повишаване на практическите умения на педагозите;

➢ Използването на наличните ресурси по предназначение;

➢ Индивидуален подход при всеки индивидуален случай;



КАКВО

УСТАНОВИХМЕ

НИЕ В ПРОЦЕСА

НА РАБОТА?



ПОЛЗИ ЗА ДЕЦАТА БЕЗ СПЕЦИАЛНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ:

➢ Значими приятелства;

➢ Повишено приемане и 
зачитане на 
индивидуалните различия;

➢ Подготвяне на децата за 
живот като възрастни в 
толерантно общество;

➢ Възможности да 
затвърждаване на  знания 
и умения за подпомагане 
на другите;

➢ Нуждите на всички деца са
по-добре посрещнати, има
повече ресурси за всички.



ПОЛЗИ ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ:

➢ Изграждане на приятелства;

➢ Повишени социални 
контакти и 
взаимоотношения;

➢ Копиране на ролеви, 
социални  и поведенчески 
модели за учебни 
постижения;

➢ Изграждане на 
самоувереност,                 
свързана със способностите 
и постиженията;

➢ По-лесен и успешен преход
към всеки следващ
житейски  етап.



НАЙ-ДОБРАТА

ВРЪЗКА НЕ Е ТАЗИ, 

КОЯТО СВЪРЗВА

ИДЕАЛНИТЕ ИЛИ

ЕДНАКВИТЕ ХОРА, А

ОНАЗИ ПРИ КОЯТО

ВСЕКИ СЕ НАУЧАВА

ДА ЖИВЕЕ ЗАЕДНО С

ДРУГИТЕ - ДА

ПРИЕМА

НЕДОСТАТЪЦИТЕ ИМ

И ДА ПРИЗНАЕ

ТЕХНИТЕ КАЧЕСТВА.



ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!



ЗАЩОТО:
в ДГ „Нарцис“:

➢ Възприемаме индивидуалните различия между
децата като източник на богатство и разнообразие,
а не като проблем;

➢ Осигуряваме достъп до знания, умения и
информация на всички деца;

➢ Използваме различни подходи, методи и средства
за обучение и социализация на децата, за да
отговорим адекватно на различните стилове на
учене и да посрещнем индивидуалните нужди на
децата;

➢ Насърчаваме съвместната работа между учители,
родители и ЕПЛР на децата.



Факт е, че към момента в ДГ “Нарцис“ е осигурена обща и 

допълнителна подкрепа на всички деца. 

Родителите вече не се притесняват да говорят за 

проблемите и тревогите си с психолога на детската 

градина. 

Не подценяват в никакъв случай ролята на ресурсния 

учител в процеса на обучение на детето, както и 

постиженията на логопеда.

Педагогическите екипи по групите все по – уверено в себе 

си търсят нови методи и средства при обгрижването и 

обучението на децата, като работят преди всичко в екип с 

Координатора в ДГ. 



Равносметката: 

➢ Осигурена обща подкрепа на всички деца 

в ДГ;

➢Осигурена допълнителна краткосрочна  

подкрепа на 5 деца в ДГ;

➢Осигурена допълнителна дългосрочна 

подкрепа на 1 дете в ДГ;

➢Предоставени морални и материални 

награди на 6 надарени и талантливи деца 

в ДГ;



Стъпка по стъпка, ръка за ръка, 

водени от идеята преди всичко 

детето да е провокирано да е 

двигател на събитията около себе 

си, ДГ „Нарцис“ е винаги готова 

да откликне на нуждите на 

децата.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


