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Новите иновационни технологии — 
бъдещето на нашите деца

Продължава  в следващия брой.

В бързо променящите се реалности на съвременния свят 
възниква нова концепция за образование, която дефинира 
нови образователни цели и политики.

Процесите на икономическа и културна глобализация по-
ставят все по-настоятелно проблема за качеството на обра-
зованието. 

Нарастващата взаимосвързаност на икономиките и обще-
ствата, предизвикана от динамиката на информационните 
технологии и все по-свободното движение на капитала, об-
вързва все по-видимо просперитета на страната и индивида 
със знанието и технологиите, със способността за учене и за 
осмисляне на опита. 

Навлизането на съвременните информационни техноло-
гии във всички области на обществения живот предопре-
делят необходимостта за търсене на подходящи модели за 
електронното обучение.

 В това отношение са налице отделни добри практики – 
като проектноориентираното обучение, но липсва система 
като цяло, която да разкрие в пълнота възможностите на 
електронното обучение като свързващо, генериращо идеи 
и обединяващо усилията на отделните науки с цел повиша-
ване на интереса и мотивацията за учене през целия жи-
вот. 

Информационно-комуникационните технологии се при-
емат като: 

► средство за иновация в обучението,
► възможност за създаване на по-богати учебни про-

грами, 
► подобряване на преподаването, 
► изграждане на по-ефективни организационни струк-

тури в детската градина и  училище,
► осъществяване приемственост между образователни-

те институции и
► мотивиране за учене през целия живот
С навлизането на информационно-комуникационните 

технологии говориме за нова образователна среда (реална 
и виртуална).

Образователна среда чрез сътрудничество, споделяне, 
публикуване, рефлексия улеснява преподаватели и мени-
джъри да общуват неформално и така да играят ролята на 
ментори или съветници на своите деца, ученици или подчи-
нени и предлага достъп до ресурси, които надхвърлят мест-
ното и непосредствено достъпното. 

Ученето е взаимодействието между средата (реална и 
виртуална) и учители, деца, ученици, родители, общество.
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При нас е весело

Ски училище

През месец януари 
децата от подгот-

вителна група 
посетиха ски-

училището 
в курорта 
Добрини-
ще хотел 

„Орбел“.

открита практика

През м. декември и януари 
се проведоха открити ситуа-
ции в ПГ5 и ПГ6 Б.

БаБа Марта

Баба Марта 
и тази година 
върза марте-
нички на всички 
деца. Децата от 
1 А група  и група 
Мики Маус я поз-
дравиха с песни 
и весели игри.

Проведени мероприятия в ЦДГ №129

коледа

Децата 
от 1 група 
посрещнаха за първи път 
Дядо Коледа в детската 
градина.
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Откриване на мултифункционална 

зала в ЦДГ № 129

В откриването на новата зала взеха участие деца от всички групи на ЦДГ №129. С много емоции 
и настроение те пяха танцуваха и рецитираха пред родители и гости.
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Целодневна детска градина № 129
„ПРИКАЗЕН СВЯТ“
София 1408, район „Триадица“
ул. „Косово поле“ № 3
тел./факс: 858 21 83, тел.: 859 61 49 
e-mail: cdg129@abv.bg
C подкрепата на НПГПФ

Медиите за нас

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

► Пролетни и великденски праз-
ници

► Отворени врати за родителите
► Спортни празници
► Тържество за края на учебната 

година. 

В много медии, телевиозионни канали и вестни-
ци бяха публикувани положителни отзиви за ново-
откритата зала за иновативно обучение с най-но-
вите информационни технологии – интерактивна 
дъска, таблети и компютри.

Г-жа Софийска, директор на детското заведение 
изтъкна, че 129 ЦДГ „Приказен свят“ работи изклю-
чително по идейни проекти и проектни дейности 
с приоритети за ранен достъп до качествено об-
разование като използва интерактивни методи на 
обучение, иновативни похвати и най-новите ИКТ 
средства приложими за ранно детско обучение. 
Главната цел в обучението, чрез всички приложими 
нови ИКТ технологии, е да се развърже максимал-
но потенциала на детската личност, като се съхра-
ни нейната идентичност и същевременно се даде 
възможност на децата да израснат и да бъдат лич-
ности, които да работят в екип, да мислят, да бъдат 
активни и да могат сами да вземат решения. Според 
г-жа Софийска най-важния капитал, благодарение 
на който се постига това, е човешкият  – педагозите 
в детското заведение, които са добре мотивирани, 
информирани и имат желание да прилагат инова-
тивните и най-новите ИКТ в своята дейност. Новата 
зала е резултат от съвместната работа на общността 
от различни институции, сдружения и представите-
ли на родителите, потвърди г-жа Софийска.

http://news.idg.bg/news/6779
http://computerworld.bg/42646

http://it.dir.bg/news.php?id=12943673

Малчугани не искат да ходят в училище, заради 
новите технологии в 129-а детска градина  

Грамота от сдруже-
ние „Азбукари“  

Новините по БНТ2, 19,30 ч., 
8 февруари 2013 г. 

Деца работят с интерактивна дъска

Егмонт

http://news.idg.bg/news/67790_darzhavna_detska_gradina_v_sofi ya__
oborudvana_s_moderni_tehnologichni


