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ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 
КОЛЕГИУМ В ОДЗ И ДГ

I –ви модул

Практическата педагогика и приложната психология в условията на българските 
предучилищни детски заведения

1. Изпреварваща информираност за социална грамотност (нова образователна и 
здравна парадигма). 

2. Отработване на иновационни образователни модели (здравни, двигателни, 
мисловни и поведенчески).

3. Изпреварваща информираност за изменените параметри в качествените 
характеристики на новите поколения деца.

II-ри модул

Здравна (психическа, емоционална и физическа) превенция на децата 
посещаващи детско заведение. Здравето като стил в живота на възрастни и 

деца

1. Педагогическа подкрепа на деца с образователни потребности и възможности.
2. Модели на практическата педагогика за компенсиране на дефицити от гледна 

точка на еволюционното развитие на мозъчните структури:
- Разпознаване на некомпенсирани дефицити – в моторика, език и житейска 

ситуация;
- Компенсиране;
- Дълготраен учебен ефект;
- Училищна /житейска/ зрелост;
- Разкриване на талантите;
- Откриване на индивидуалният потенциал.

III – ти модул

Възможности и приложения на интерактивните методи при обучението и 
възпитанието на децата от предучилищна възраст

1. Видове интерактивни методи.
2. Отработване на техники за правилното им прилагане.



IV – ти модул
Световни педагогически практики и тенденции в образователните 
системи и възможности за приложението им в детските заведения

1. Нови двигателни, мисловни и здравни модели.
- Еволюционна педагогика (кинезиология)
- Релационна педагогика
- Игрово мотивиране на двигателната дейност в ранна детска възраст.
- Психоразтоварващи и обучаващи интерактивни методи.

2. Емоционална компетентност в работата с детските приказки.
- Възпитаване на умения за контрол на чувствата и импулсите.
- Усавършенстване на социалния опит

3. Позитивно възпитание от 0 до 3 години
4. Позитивно възпитание от 3 до 7 години 

- техники за овладяване силата на мисълта
                          -    развитие на интуицията


