ДЕТСКА ГРАДИНА “БИЛЯНА“ - ЯМБОЛ
ул.“Граф Игнатиев“ № 48, тел: 66 94 75, e-mail: biliana1985@abv.bg

ПРОГРАМА
за откриване и стимулиране дарбите на децата и включването им
в занимания по интереси през
2017/2018 учебна година
І. Цел: Създаване на подходяща образователна среда за развитие
способностите и уменията на децата чрез включването им в допълнителни
занимания по интереси
ІІ. Задачи:
1. Стимулиране развитието на личностните умения на децата , на
техните творчески умения.
2. Включване на децата в занимания по интереси за развитие на
техните заложби, способности и компетентности в областта на
изкуствата и спорта.
3. Създаване на условия за провеждане на различни организирани
педагогически форми и дейности.
ІІІ. Дейности:
1. Общи дейности в групите за стимулиране и развитие творческите
заложби на децата.
2. Допълнителни дейности в Клубове по интереси за развитие заложбите
на децата в определени направления:
Клубве по интереси

Ръководител

Клуб «Изобразително изкуство»

Любка Димитрова Каравелова

Клуб „Приложно изкуство“

Любаша Вениславова Стоянова

Клуб „Вокална група“

Женя Георгиева Петрова и
Десислава Николаева Кичукова

Клуб „Театър“

Румяна Колева Стайкова и
Маргарита Александрова Стоянова

№

Дейност

Форма

Период на
провеждане

Отговорник

Работна среща

Месец
септември
2017г.

Председател на
МО по ИИ

Организационна
дейност

Месец
октомври
2017г.

Директорът,
ръководителите на
клубове

Работни срещи

През учебно
време

Ръководителите на
клубове, учителите
в групите

Работни срещи

През учебно
време

Заседание на
педагогическия
съвет

Месец
ноември
2017г.

Ръководителите на
клубове, учителите
в групите
Директорът,
председателят на
МО по ИИ,
учителите в
групите

Клубни форми,
секции

През учебно
време

Общи
1.

1.

2.

3.

4.

1.

Запознаване на учителите
с плана за дейностите,
свързани с откриване и
стимулиране талантите на
децата и предоставяне на
възможност за изявата им
Сформиране на клубове
по
интереси:
„Изобразително
изкуство”,
„Приложно
творчество”,
„Театър,
Вокална група
Разговори
между
учителите от групите и
ръководителите
на
клубовете по интереси с
цел обмен на информация
за децата с изявени дарби
Разглеждане и оценяване
продуктите на детското
творчество
Приемане Решение на
педагогическия съвет за
награждаване на децата,
постигнали
високи
резултати в областта на
изкуствата и спорта
Дейности с децата
Оказване
на
обща
подкрепа за личностно
развитие на даровитите
деца чрез включването им
в занимания по интереси
в
клубове,
школи,
спортни
секции,
съобразно изразените им
таланти

Ръководителите на
клубове и секции

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Създаване на условия за
изява на талантите чрез
осигуряване на участия на
децата в дейности на
детската градина
Проследяване изявите на
децата във възпитателно –
образователния процес:
педагогически ситуации;
художествено – творчески
дейности; празници в
детската
градина;
тържества в групите;
спортни събития
Участия на деца от
детската
градина
в
организирани
мероприятия, програми и
конкурси на общинско,
областно и национално
ниво
Поощряване на децата с
награди
за
високи
постижения в областта на
изкуствата и спорта
Съвместни дейности с
родителите
Присъствие
на
родителите в различните
форми
на
участия,
свързани с изява на
децата им
Провеждане на разговори
с родителите на децата с
изявени
дарби
за
записването им в школи
извън детската градина,
ръководени
от
специалисти

Форми за изява на
децата

Според плана
за дейностите
в детската
градина

Ръководителите на
клубове и секции,
учителите в
групите

Форми на
педагогическо
взаимодействие

През учебната
година

Учителите в
групите

Форми за изява на
децата

Според
организаторите

Ръководителите на
клубове, учителите
в групите

Награждаване

Месец май
2018г.

Директорът

Форми за изява на
децата

През учебно
време

Учителите в
групите

Съвместни срещи

При
разпознаване
на
потребността

Ръководителите на
клубове, учителите
в групите

