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Цел и очаквани резултати

• Откриване на начини за разчупване на традиционния образователен модел и преосмисляне на 
образованието, за намаляване на дидактизма в преподаването и постигане на нова организация 
в занималнята, улесняваща съвременното преподаване и използване на иновативни методи за 
изграждане на ценности, чрез повишаване знанията, уменията и компетенциите на 
педагогическите специалисти - с фокус върху формиране на уменията на децата за справяне в 
живота, за свобода на мисълта, без предразсъдъци, но в ясни норми.

• Повишените професионални компетенции на учителите ще окажат положително въздействие 
върху развиващите се интереси и умения на нашите възпитаници. Участието в Европейско 
обучение ще ни даде възможност да черпим вдъхновение от силните страни на Европейските 
образователни институции, да се усъвършенстваме и да дадем възможност на нашите 
възпитаници, бъдещи европейски граждани да се развиват и растат при най- добри условия. 
Европейският план за развитие на нашата детска градина в дългосрочен аспект ще подпомогне 
изграждането на ценности в ранна детска възраст, с адекватни на времето методи и 
инструменти, ще повиши интереса на родители, общността и широката общественост към 
нашата работа, ще подобри мотивацията на учителите и удовлетворението им от работата.
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Дейности и задачи за изпълнение на проекта
За постигането на целите и очакваните резултати участниците ще изпълнят редица 
дейности и задачи като:

• Разширяване на представите за Европейските ценности и опознаване на някои 
образователни системи в Европейския съюз и програми за предучилищна подготовка 
чрез лекции, семинари и кръгли маси;

• Добиване на практика при прилагане на MOV-UP иновативни методи;

• Преплитане на традициите с иновациите – педагогически практики за изграждане на 
светоусещане без предразсъдъци у децата („Аз и светът около мен“, „Аз и различните 
от мен“, „В Европа ние ценим…“, „Най- добрия човек, когото познавам…“ и др.);

• Семинари и работилници с родители;

• Участие в обучителен курс на тема „Креативност и ценности: обучение за развитието на 
ценностите в предучилищното и началното образование, базирано на проучвания и 
основано на изкуство“, в University of Crete in Rethymno, Crete, Greece;

• Анкети за проследяване на очакванията и удовлетвореността от проекта;

• Дейности за разпространение на резултатите.
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