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Седмицата на отворените врати през октомври утвърди иновативните подходи в 

образованието по проект „Заедно се учим и растем“ 

 

Третата Седмица на отворените врати в Радомир затвърди постигнатите резултати с клубовете 

по интереси и приложения пилотен модел  

 

Седмицата на отворени врати, която е трета в поредицата от мероприятия, организирани 

по проект „Заедно се учим и растем“, се проведе от 3 до 7 октомври 2022 г. в ДГ „Слънце“ и 

през 5-те дни на активни занимания привлече над 300 деца, родители, учители и официални 

лица. 

Със специален панел с презентация, последван от дискусия, бяха представени 

иновативните образователни методи, които се препоръчват и пилотно се прилагат, като 

интегрирани елементи на наставничеството, коучинга, дизайн мисленето и метода „Монтесори“, 

особено подходящи за деца от предучилищна възраст. Представен беше и новият теоретико-

практически модел за професионално развитие на педагогическите специалисти ProTeach.  

Като партньор на проекта ДГ „Слънце“ пилотно прилага разработената „Комплексна 

иновативна програма за менторство“.  

Със занимания и игри за децата от всеки клуб по интереси през дните на Седмицата на 

отворени врати по увлекателен начин бяха представени образователни методи, като коучинг, 

менторство и „Дизайн мислене“, за да се привлече интерес от страна на децата и техните 

родители или настойници за участие в образователните инициативи.  

Заниманията и игрите по създадените клубове по интереси – „Дигитална креативност“, 

„Традиция“, „Сръчко“,  „Клуб на спортиста“, бяха проведени по метода „Дизайн мислене“ и 

прилагане на нов дидактически инструмент  „Калейдоскоп“. 

Други дейности, които също прилагат иновативни методи и бяха осъществени в рамките 

на проекта са 8 фокус групи с родители и настойници на децата от ДГ „Слънце“ през м. април и 

май 2022 г. В коучинг сесииите се включиха повече от 120 участника, като освен родители на 

децата от ДГ „Слънце“, поради голям интерес имаше и родители от други детски градини в гр. 

Радомир и от общината. Така се осъществи едно комплексно взаимодействие между всички 

родители, педагогически специалисти и децата от ДГ „Слънце“. Разви се съпричастност и траен 
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интерес към обучението, включително от страна на децата и родителите от маргинализирани 

групи, а това ще допринесе в бъдеще за намаляване на броя на необхванатите от 

образователната система. 

„Чрез организираните три „Седмици на отворените врати“ и 8 фокус-групи с родители се 

повиши информираността на общината и обществеността към иновативните методи в 

образователния процес, разработвани по проекта“, сподели обществеността към иновативните 

методи в образователния процес, разработване по проекта“, сподели г-жа Нели Скримова, 

директор на детска градина „Слънце“, гр. Радомир.  

 

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от бенефициента община Радомир по проект BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и 

растем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 


