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ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАМА ЗОВ  

(Здраве и образование за всички) 

28 февруари – 02 март 2017 г., гр. Русе, Хотел Дунав Плаза 
 

28 февруари 2017 г., вторник 

13:00 - 13:30  
Приветствие и откриване на работната среща, представяне на целите, програмата и участниците. 
Господин Пламен Стоилов, Кмет на Русе, Госпожа Ирина Файон, Ръководител ЗУП, ЗОВ 
Модератор: Ирина Файон, Ръководител ЗУП, ЗОВ 

 

13:30 – 14:00  

Представяне на резултати, предизвикателства и решения в детските градини в град Русе и на работата 

на БРТИМ и Еквилибриум с деца от 3-6, учители и родители 

 

14:00 - 14:30  

Представяне на резултати, предизвикателства и решения в детските градини в Бургас, Малко Търново 

и Звездец  

 

14:30 – 15:00 

Дискусия за практиките  в Русе, Бургас, Малко Търново, Звездец   

 

15:00 – 15:30 

Представяне на резултати, предизвикателства и решения в детските градини в Монтана  

 

15:30 - 16:00 Кафе пауза 

 

16:00 – 16:30 

Представяне на планове, предизвикателства и решения в новата детска градина в Сливен 

 

16:30 – 17:15 

Представяне на плановете,  предизвикателства и решения за работа в детските градини в Шумен и 

Пловдив 

 

17:15 – 18:00 

Дискусия на програмата в Монтана и на представените планове от, Сливен, Шумен и Пловдив 

 

18:00 – 18:15 

Заключение – Ирина Файон, Ръководител ЗУП, програма ЗОВ 

 

19:30 – Вечеря 
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1 март  2017 г., сряда 

9:00 – 9:15  

Представяне на програмата, целите и представителите на добри практики от страната: Тунджа, 

Севлиево, Търговище, Русе; Модератор: Илко Йорданов, Експерт, Програма ЗОВ 

 

9:15 – 9:45 

Представяне на резултати от проект за детски градини в Русе:  А.  Кратко изложение на основната 

рамка на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ – Компонент 2, деца в риск, Финансов 

механизъм на ЕИП, 2009 – 2014г. Б. представяне на добра практика от Русе, финансирана по ЕИП 

 

9:45 – 10:15 

Представяне на резултати, предизвикателства и решения от проект за детски градини в Тунджа 

(финансиран по фондове на ЕС и по други програми) 

 

10:15 – 10:45 

Дискусия на практиките от Русе и Тунджа 

 

10:45 – 11:00  кафе пауза 

 

11:00 – 11:30 

Представяне на резултати, предизвикателства и решения от проект за детски градини в Севлиево 

(подкрепен от Световна банка и ОПРЧР) 

 

11:30 – 12:00 

Представяне на резултати, предизвикателства и решения от проект за детски градини в Търговище 

(финансирана от ЦОЙДУЕМ); Въведение от Г-жа Мануела Радева, Директор, ЦОЙДУЕМ 

 

12:00 – 12:15 

Представяне на програма за ранно предупреждаване за отпадане от образователната система, МОН 

 

12:15 – 12:45 

Дискусия на практиките в Севлиево и Търговище 

 

12:45 – 14:30 Обяд 

 

14:30 – 15:00  

Ресурси и източници на методики, програми и практики за педагози, родители и медиатори в 

детските градини. Презентация от експерт ЗОВ, Илко Йорданов 

 

15:00 – 16:30 Работа по групи (вижте групите долу) 

Модератори: Представители на БРТИМ и Еквилибриум. Групите ще изберат презентатори от 

представителите на партньорите по ЗОВ 
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16:30 – 17:00 кафе пауза 

 

17:00 – 18:15 Продължение на работата по групи 

 

18:15 – 18:30 

Заключение - Ирина Файон, Ръководител ЗУП, програма ЗОВ 

 

Група 1:  

Нови педагогически методи и техники за работа с деца от уязвими групи в детските градини в 

мултиетническа среда. Налични методи, нужда от промяна, и какво работи – идеи, препоръки. 

 

Група 2: 

Работа с родители . Предизвикателства пред родителите; Ролята на образователният медиатор в 

детските градини за превенция на ранното отпадане. Какво работи успешно, промени, препоръки. 

 

Група 3:  

Финансиране на детските градини – такси. Ролята на общините в процеса на финансиране. Какво 

работи успешно, промени, препоръки. 

 

14:30 – 15:30  

Паралелно на горните 3 групи, заместник кметовете ще се съберат в отделна група за обсъждане на 

идеи за такси и делегирани бюджети за детските градини.  

Модератор: Илко Йорданов, Експерт, Програма ЗОВ 

 

20:00                     Вечеря  

 

Дата: 2 март 2017 г., четвъртък 

9:00 – 9:30 
Представяне на съвместна работа на МОН и УНИЦЕФ по проект „Заедно от детската градина“ в 
контекста на новия закон и стандарт за приобщаващо образование. 
 
9:30 – 10:00 
Дискусия 
 
10:00 – 11:30  
Представяне на решенията и препоръките на 3-те работни групи за подобряване на преподаването и 
политиките на финансиране на детските градини; Модератор: Илко Йорданов, Експерт, ЗОВ 
 
11:30 – 12:00  

Обобщаване на следващите стъпки за промяна на политики за ранното детско образование на 

централно ниво; Модератор: Ирина Файон, Ръководител ЗУП, програма ЗОВ 
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12:00 – 13:30 Обяд и отпътуване на участниците 


