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Иновативни детски градини – България

В книгата си „Иновативни училища” Кен Робинсън и Лу Ароника показват нагледно, че
великите неща в образованието се разгръщат отдолу нагоре. Магията на въображението

не се създава по нареждане.

Снимката по-долу показва срещата между директорите на „Иновативни детски градини”
(двете вдясно).

Катя от Русе е права, а Петя, домакинята в „Братя Грим”, е седнала.

Петя и Катя имат куража да поведат екипите си в ново преживяване и да изчакат, за да
видят какво става.

Преживяването включва посещение на Орхус в Дания, където имат срещи с персонала и
родителите в няколко детски градини.

Преживяването включва интерактивно обучение, водено от преподавателите от Факултета
по образование и социални изследвания във VIA University College.

Преживяването включва обяснението на представителите на „Еквилибриум” за това, по
какво си приличат националните култури и по какво се различават.

Преживяването включва показване на различни неща на родителите.

И най-вече преживяването включва проявяване на любопитство, изследователски дух и
разсъждение.



Датската педагогика не би имала успех в България, но някои неща от нея могат да
помогнат за предизвикването на такава иновативна промяна, за каквато говорят Кен

Робинсън и Лу Арикона.

Орхус, Дания

Две обучителни пътувания и общо 32 посетители от България.

Ние не отидохме, за да слушаме. Отидохме, за да видим и да правим.

Групата Midtbyens Dagtilbud има 5 детски ясли за деца от 0 до 3 години и 6 интегрирани
бази – детска ясла + детска градина – за деца от 0 до 6 години.

Посетихме някои от местата за деца от 0 до 6 години.

Какво забелязахме?

 Сградите са много малки в сравнение с тези в България
 Частите на открито са със специално оформление и оборудване, за да насърчават

приключения. Всъщност, границата между вътре и вън е доста неопределена
 Повечето от зоните вътре са достъпни за родителите, а общуването с персонала е много

непринудено
 В персонала има много мъже; има и студенти, които усвояват нови умения

 Децата се движат самостоятелно вътре и избират къде им харесва да остават по-дълго
 Персоналът внимателно наблюдава, но не се натрапва – указания се дават рядко

 Възрастните и мъничетата се занимават заедно един до друг и на една и съща височина –
буквално. Правят заедно разни неща, като например да вадят закуски
 Има силна ориентация към самостоятелно организирана игра

 Децата лесно стигат до предметите
 Децата и възрастните СЕ ДВИЖАТ. Движат се много

Сорен Милинг е директор на детска ясла-детска градина, която ние я посетихме.

Обърнахме специално внимание на двора на открито.

Сорен е посещавал „Братя Грим” и „Снежанка”, за да помага на Петя и Катя да проучат
възможностите за промяна на зоните за игра.





Интерактивно обучение

Интерактивното обучение включва слушане, правене и обсъждане и този модел се
поддържа независимо от карантинните ограничения на КОВИД-19.

Основният акцент е споделеното преживяване.

Много от дейностите са като на децата. Това не е случайно.

Има 24 курса с продължителност 3-4 дни, които се водят от 4 обучители: Йохане, Мете,
Елизабет и Ян-Ерик, като всеки един от тях води по един курс на семестър. Има 6

семестъра.

Клаус, който ръководи проекта, също е бил в София, където е разговарял с мами и
татковци.

Преди избухването на КОВИД датските обучители пътуваха до София, както и по двама
учители от Русе.





Напасване на културите

В началото „Еквилибриум” споделиха с VІА много неща за грижата и обучението на децата
от 0 до 7 години в България.

Членовете на екипа на „ЕКвилибриум” помагат по време на интерактивните занимания.

Дискусиите по време на сесиите са направени така, че да бъдат свободни и открити.

Доколкото е възможно, участва ЦЕЛИЯТ персонал, а не само педагозите.

Нека наречем упражнението „Проучване на културата”.

Нека си спомним, че е двупосочно.

Малките обичат калта



Малките обичат да се издокарват

На малките им харесва да слезеш до тяхното ниво



Показване на разни неща на родителите

Мамите и татковците в София са се срещали с няколко души от датския екип.

Родителите са виждали демонстрации и са запознати с целите на проекта.

Всички ние използваме социалните медии.



Любопитство, изследване и разсъждаване

Има обичайни неща, които се следват и се вземат под внимание.

Трябва да се оценява готовността на децата в предучилищна възраст за училище и
работните тетрадки са важни.

Не е лесно за никой учител в България да размишлява за това, което се прави ежедневно и
да си задава въпроса: „Какво мога да променя? Мога ли всъщност да го направя по своя

собствена воля? Достатъчно ли го искам, за да кажа на колегите си?”

Това е трудно за който и да е учител, в която и да е държавна система, в която и да е
страна.

Това изисква среда, в която съществува психологическа безопасност. Там се работи най-
добре в екип. Доказано е.

Петя и Катя са свършили фантастична работа, като са дали пространство и за смях, и за
мръщене, защото положителните промени изискват и двете.

И промяната се случва. Стъпка по стъпка.

Тя идва от говоренето за начина, по който работиш – критично – и от виждането на света
през очите на детето.

От спомена за това, което са ти казвали твоите сетива, когато си бил на 4.

Внимателно слушане



Кой е любопитен? Кой разсъждава?

Може да го правиш и навън



На кого му трябват барабани?

Не на нас.



През м. април 2021 г. проектът печели награда
„Гарантираме щастливо детство” на

Държавна агенция за закрила на детето – България

Повече за проекта можете да прочетете на:

(https://www.hofstede-insights.com/country/bulgaria/).

http://eq-bg.org/en/category/early-childhood/

