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Бележки и предложения

1. Прилагане на съвременна и ефективна
методология за изучаване на български език
от деца и ученици, за които той не е майчин

Приети/
неприети
Не се приема

Мотиви

По проект „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ Дейност 1
„Допълнително обучение по български език за
деца от уязвими групи по проект“ е възложено
да се разработи специализирана методика,
основана на играта, за обучение по български
език за деца с друг майчин език/деца, които не
владеят добре български език.
Методиката е приложима във всяка от
възрастовите групи и предлага насоки и игри за
съответната възрастова група. В същото време е
ориентирана към потребностите на различни
уязвими групи – напр. деца, за които българският
език не е майчин, деца, които не владеят
български език/деца на мигранти или търсещи и
получили международна закрила
Разработената по проекта специализирана
методика включва:
•

инструментариум за оценка на степента на
владеене на български език от детето;

•

методически насоки за учителите;

•

игрови средства и учебни помагала
(пособия, материали, софтуерни програми
и др.) за обучение за детето
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•
Не се приема
2. Осигуряване на обучения и подкрепа за
учителите, които работят с деца и ученици, за
които българският език не е майчин

подходящ инструментариум за
проследяване на напредъка на детето.

По проект „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ Дейност 3
„Осъществяване на обучения, вкл.
осигуряване на обучителни материали,
пособия и др.“ се предвижда да бъдат проведени
обучения за 2000 учители от детските градини в
страната за придобиване на знания, умения и
компетентности за прилагане на специализираната
методика (основани на играта) за обучение по
български език, изработена по Дейност 1 от проект
АПСПО. Специализираната методика е основана
на играта, и предназначена за обучение по
български език за деца с друг майчин език/деца,
които не владеят добре български език.
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