Проект АПСПО
ПРОЕКТ " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
През месец октомври 2019 година в ДГ „ Първи юни“ с. Макариополско
стартира Проект BG05M2OP001 - 3.005 - 0004 „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“, реализиран от
Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж"2014-2020 г.,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

ДЕЙНОСТ 1
"Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи"
В изпълнение на дейност 1 по проекта от 17.10.2019 г. стартира
допълнително обучение за деца с различен майчин език , които слабо владеят
или не владеят български език, като ефективно средство за приобщаване в
детската група. Включването на деца в допълнителното обучение се
осъществява по преценка на учителите. По проекта се осигуряват средства за
проведено допълнително обучение по български език, което се осъществява
съгласно програма, изготвена от ръководителя на формираната група и
одобрена от директора на детската градина.
Допълнителното обучение в детската градина се организира в пакети от десет
педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие. В сформираната група обучението продължава до
приключване на един пакет от 10 педагогически ситуации/допълнителни
форми. Възлагането на провеждането на допълнителното обучение по
български език на учителите се осъществява при спазване на разпоредбите на
Кодекса на труда, като те изпълняват задълженията си в рамките на работното
време, но извън нормата си на преподавателска заетост.
В учебно време допълнителното обучение ще се осъществява като
допълнителни модули в рамките на не повече от 100 педагогически ситуации за
всяко дете с потребности от допълнително обучение, а в неучебно време – като
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, разпределени в 20 дни
по два модула, всеки с продължителност 30 минути.
За всеки пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие на всяко дете се издава удостоверение.
За провеждане на обучението в детската градина се изготвя план (програма и
график), води се присъствен списък по образец и се изготвя списък на
издадените удостоверения.

По дейност 1 в ДГ „Първи юни“ с. Макариополско са сформирани 8
групи с общо 40 деца, с които се провежда допълнително обучение по
български език. Групите са сформирани от деца в смесени групи в селата
Макариополско – 4 групи , Надарево – 2 групи , Буйново – 2 групи.
ГРУПА № 1 - ръководител г-жа Мадлена Димитрова – старши учител в ПГ / 5
– 6 г./ „ Мечо Пух“ в с. Макариополско. С темите от програмата се анализират
както думи синоними, антоними, така и думи с обобщаващо значение. Чрез
игри с картинки се провокира правилна употреба на различните видове части на
речта. Проектът съдейства за подобряване на говорното развитие с оглед
осигуряване на успешно ограмотяване в началното училище, осъществяване на
психологическа готовност на децата за училище и даване на равен старт.
ГРУПА № 2 - ръководител г-жа Павлинка Янева – старши учител в I – II
смесена група „ Мики Маус“ в с. Макариополско. Работата в малка група
позволява да се обърне внимание на всяко дете според неговите индивидуални
потребности . „ Зайченцето бяло", "Това съм аз", "Плодове и зеленчуци", "Дядо
и ряпа"-това са само част от интересните теми в обучението.
ГРУПА № 3 - ръководител г-жа Росалина Ангелова – старши учител в I-IV
смесена група „Слънчице“ в с. Надарево. Децата от групата са включени в
индивидуални занимания, които да усъвършенстват тяхната подготовка. С
желание и старание, те се включват в планираните от учителката занимания,
където обучението са поднася по интересен и забавен начин.
ГРУПА № 4 - ръководител г-жа Христина Тодорова – старши учител в I-IV
смесена група „Калинка“ в с. Буйново. В работата си по проекта учителката
ползва различен набор от методи и похвати за постигане на целите при работа с
деца билингви. Г-жа Тодорова е разработила програмата си с интересни теми,
чрез които децата усвояват нормите на книжовната реч, а закупените
дидактични материали и пособия са интересни и примамливи за малчуганите.
ГРУПА № 5 - ръководител г-жа Маргита Иванова – старши учител в ПГ / 5 – 6
г./ „ Мечо Пух“ в с. Макариополско. Малобройната група благоприятства
използването на интерактивни технологии на работа, което помага
изграждането на знания на рефлексивно равнище. Учителката използва
образователни игри, електронни продукти и индивидуални книжки като
дидактични средства и методи в обучението. Целта е детето да бъде
мотивирано да слуша активно и да трупа лексика в пасивния си речник и да се
подготвя за новата си роля – тази на ученик.
ГРУПА № 6 - ръководител г-жа Ирена Желева – старши учител в I – II смесена
група „ Мики Маус“ в с. Макариополско. Децата са включени в занимания,
наситени с много емоции, които провокират детската любознателност и
желание за изява. Госпожа Желева е разработила програма с интересни теми,
чрез които децата усвояват нормите на книжовната реч, а закупените
дидактични материали, игри и пособия са интересни и примамливи за
малчуганите.

ГРУПА № 7 - ръководител г-жа Джейлян Муса – учител в I-IV смесена група
„Слънчице“ в с. Надарево. С работата по проекта се дава възможност на
учителя да изпълни задачите, които си е поставил , а именно: да се развие и
усъвършенства фонематичното възприятие на децата, да се постави началото и
да се стимулира обогатяването на речника на децата, да се формират начални
умения за възприемане и пресъздаване на литературни произведения на
български език.
ГРУПА № 8 - ръководител г-жа Къймет Хамид – старши учител в I-IV смесена
група „Калинка“ в с. Буйново. Децата от групата са включени в индивидуални
занимания, които да усъвършенстват тяхната подготовка. С желание и
старание, те се включват в планираните от учителката занимания. Децата с
удоволствие драматизират приказки "Дядо и ряпа", „ Червената шапчица“ и др.
и влизат в ролята на героите. Темите, включени в обучението са интересни и
провокират речева активност.

ДЕЙНОСТ 2
„ Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална
подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на
средствата за такси на детска градина с повишена концентрация на
деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и
непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия,
помагала и др.“
По дейност 2 в ДГ "Първи юни" с. Макариополско в рамките на проекта се
изплащат месечните такси на децата за посещаване на детска градина, като
преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от
най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация
на родителите за активно сътрудничество.
Дейността по осигуряване на допълнителен непедагогически персонал се
осъществява чрез назначаване на образователни медиатори, социални
работници в образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели.
От месец ноември 2019 г при нас са назначени помощник възпитатели в
групите в с. Надарево и в с. Буйново на 4 часа.

