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МОДЕЛ ЗА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Законови основания – Конституцията на 
РБ, ЗНП, ППЗНП, ДОИ за предучилищно въз-
питание и подготовка, ЗЗД, ЗЗОД, Конвенция-
та на ООН за правата на детето, Стратегия 
„Европа 2020“, Програма „Учене през целия 
живот“, Национални програми за развитие 
„България 2020“

Моделът е институционален проект „Граж-
данско образование“, един от приоритетите на 
Европейската образователна система, интегри-
ращ ресурсите при взаимодействие в реална и 
виртуална среда на педагогическите специали-
сти – деца – родители – общественост, за пости-
гане качество на образователната дейност. Де-
монстриране на открит процес за формиране/
изграждане на детската личност – екологосъо-
бразно социализирана, критично мислеща, кре-
ативна, отговаряща на потребностите на дина-
мично развиващата се реалност.

„Моделът на предучилищното образование 
трябва да отразява разбирането и подпомагането 
на детската индивидуалност като култура на по-
ведение, дейности, общуване“.

Моделът е внедрен след: диагностичен одит, 
SWOT и PEST анализ, оценка на въздействие.

Институционалният проект „Гражданско об-
разование“ е модел, състоящ се от мини идейни 
проекти, обединени от обща цел.

Моделът е ситуиран, в резултат на Страте-
гията за развитие на институцията и целите му 
са релевантни с нейните, за постигане мисията и 
визията на институцията, съхранявайки нейната 
уникалност в конкурентна среда.

БОЙКА СОФИЙСКА
Директор на ЦДГ 129 „Приказен свят“

Ако управлениeто на качеството се търси в 
контекста на иновациите, то приоритет и предиз-
викателство пред образователните институции е 
изграждането на концепции, стратегии, модели за 
ефективно използване на информационно-комуни-
кационните технологии в педагогическата дейност, 
както и проектите, в които презентирането е  стъпка

към електронното обучение и придобиването на ди-
гитална култура.

Мениджърът, владеещ механизмите на менидж-
мънта, с личностния си интегритет и прилагащ ино-
вативните подходи, изгражда концепции, стратегии и 
модели с практическа насоченост, проследяващи упра-
влението на качеството в дейностите на институцията.



ПГ 5 А
Децата отбелязаха Деня на народните будители 
като почетоха великото им дело и показаха за-
видни знания за това, което те са допринесли за 
страната ни.

ПГ 5 Б
„Приказни звездички“

Приказните звездички от ПГ 5 Б, заедно с техните 
педагози В. Илиева и Г. Тодорова направиха пред 
родителите истински „Есенен карнавал“, част от 
проекта на групата.

ПГ 6 А
Родителите за нашата работа…
Народната седянка, която така усърдно и с много желание, 

беше осъществена от нашата група и екипа на г-жа Прода-
нова и г-жа Лазарова, донесе много усмивки и стопли сърца-
та на всички, събрали се в залата. Чудесно е, че инициативи 
като тази възпитават у децата ни любов към българското, 
събуждат нашето национално самосъзнание, карат ни нас и 
децата да се връщаме назад към корените си, за да черпим 
сила, радост и вдъхновение. Всички знаем, че дърво без ко-
рени не е стабилно! 

„Специална благодарност на екипа от преподаватели, на 
нашите деца, разбира се също за споделените вълшебни 
емоции и за позитивната енергия, с която ни дариха!“ 

Ваня Станева, майка на Стефания от ПГ6 А

„Прекрасен, вълнуващ поглед в миналото – децата ни 
трябва да познават и уважават фолклора и празниците си. 
За пореден път г-жа Проданова и г-жа Лазарова предизви-
каха възхищението на нас родителите, като направиха така, 
че децата с ентусиазъм и лекота да се впуснат в пресъзда-
ването на обичаи и традиции, така важни за опазването на 
народната ни идентичност. Подкрепям с две ръце подобни 
инициативи и за в бъдеще.“ 

Ивана Чавдарова, майка на Богдан от ПГ6 А

ПГ 6 Б
През месец декември 2014 година, децата от ПГ 6Б пред-

свтавиха пред своите родители български обичаи и традиции. 
На седянката децата изпяха много песни, разказаха забавни и 
поучителни истории и играха хора. Родителите също се вклю-
чиха в забавата като се включиха в хорото.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ



В първа група „Мечо Пух“, знаем много за зимата 
и сезоните, също така обичаме да рисуваме...

Втора група
Детско творчество  –  Децата с удоволствие  и же-

лание се включват в изобразителни дейности – ри-
суване, апликиране, моделиране. И резултатите са... 
прекрасни!

Децата от ПГ 5А са много талантливи художници. 
С лекота рисуват зимни картини, красиви улици с 
къщи, правила за уличното движение и природа.

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Освен прекрасни художници, те са и отлични ар-
тисти, превъплъщавайки се във всяка една поставена 
им роля и играят етюди с огромно удоволствие.



Изложба свързана с Безопасното движение по пъ-
тищата – ПГ 5 Б.

ПГ 5 Б
м. януари – Изложба „Аз и моето семайство“

ПГ 6 А – Проект
За трета поредна година учителите от ПГ6 А рабо-

тят по мини идеен проект „Културата и изкуството са 
златното ключе към душата на всяко дете“.

Целта на проекта е отваряне на детската душа към 
света на културата и изкуството. Постигане на хармо-
ния в личността на всяко дете и стремеж към изразя-
ване на себе си, проява на творчество и креативност 
и подготовка за училище.

Във връзка с проектната дейност педагогическия 
екип реализира две изложби пред родители и коле-
ги с творби и произведения изработени от децата на 
тема „Пъстра пролет“ и „Весела зима“.



Всяка една от групите има „Ден на таблета“. В този 
ден децата използват интерактивни технологии с об-
разователна цел. 

Децата от първа гру-
па „Мечо пух“ при ЦДГ 
№129 „Приказен свят“ 
са вече големи и се 
адаптираха идеално към 
дневния режима на дет-
ската градина. Те с ра-
дост правят гимнастика 
сутрин, участват в ситу-
аците и много обичат да 
играят заедно...

Втора група „Пчеличката Мая“
Дейността по проекта „Социализация на детска-

та личност“ във втора възрастова група „Пчеличка-
та Мая“ продължава с инициативата „Училище за 
родители“ – среща на родителите с психотерапевта 
Ирина Димова на тема „Самоувереност и самоува-
жение у децата“. Интерактивната дискусия отвори 
пространство за нови въпроси, които бяха решени 
успешно в процеса на комуникацията.

Първа група „Мечо Пух“

ДЕН НА ТАБЛЕТА

Децата с удоволствие и любопитство играят обра-
зователни игри на таблети и научават нови неща от 
своите учители, които презентират за тях на интерак-
тивната дъска.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
• Пролетни празници
• Детска спортна олимпиада
• Концерт за края на учебната година
• Летен отдих



Целодневна детска градина № 129
„ПРИКАЗЕН СВЯТ“
София 1408, район „Триадица“
ул. „Косово поле“ № 3
тел./факс: 02 858 21 83, тел.: 02 859 61 49 
e-mail: cdg129@abv.bg
C подкрепата на НПГПФ

КОЛЕДА В ЦДГ 129
Коледната магия завладя децата от всички-

те групи на ЦДГ 129 „Приказен свят“, всяка от 
групите си направи тържества за Коледа. Де-
цата  знаеха много песни и стихчета с които да 
изненадат Белобрадия старец.

ОТДИХ

Децата от подготвителните групи бяха на отдих в град Сандан-
ски, където имаха чудни игри, забавления и страхотни преживя-
вания с досег до природата.

Екипа на ПГ5А г-жа Арсова и г-жа Попова заведоха децата на 
ски училище в Добринище, където малките скиори имаха велико-
лепно време и заедно със ски учителите станаха още по-уверени 
в своите способности. Децата скиори получиха своите дипломи 
за успешно преминато обучение.

Добринище

Сандански

Витоша

Петдневно ски обучение на Витоша.


