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• ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Най- важното нещо, което трябва да се знае за образователната система в
Италия е, че тя е напълно, от и на, подчинена на държавата. Ръководството на
страната е поело изцяло управлението в тази област: разработва програми за
обучение, контролира квалификационното ниво на учителите, провежда тестове
за потенциални учители и т.н. Образователната система в Италия е доста
гъвкава, непрекъснато се променя - и това се прави, за да се модернизира и
реформира, за да се постигне идеална държава.
Образователната система в Италия се състои от три компоненти. Това са деца в
предучилищна възраст, ученици и студенти.

• ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Предучилищното образование в Италия не е включено в категорията
"доброволно - задължително". В сравнение с училището тя е в доста
пренебрегвана форма: държавата е хвърлила всичките си сили на средно ниво,
без да се интересува прекалено много от обучението на малките италианци в
детските градини. Вероятно поради тази причина някои родители предпочитат
да не дават детето си на институции от този тип, като му преподават
самостоятелно необходимите и първокласни знания, включително социални
знания. Въпреки това, според статистиката, повече от деветдесет процента от
италианските деца посещават детска градина.
Детските градини в Италия са разделени на два етапа: първият, детската стая
и те се наричат азило ниди, а вторият е детската градината, която се нарича
scuola materna. В детската стая постъпват бебета на възраст от три месеца. Това
е отличен вариант за работещите родители. Предимството e за семействата с
ниски доходи. Цената на престоя на бебето в детската стая зависи от броя на
часовете на ден (платен на всеки час) и от статуса на самата детска градина.

Детските градини в Италия са както частни, така и държавни, а
последните са повече от половината. В частните градини родителите
трябва да правят авансово плащане, а след това да плащат определена
сума всеки месец. Държавните детски градини са официално
безплатни, въпреки че всъщност родителите имат определени разходи например, плащат за храна и транспорт (децата се отвеждат в детска
градина и се вземат на общ автобус). Въпреки че има повече държавни
градини, има много малко места в тях и затова е необходимо да се
кандидатства предварително.

• ЛЮБОПИТЕН ФАКТ
Италианското правителство отпуска на бременните двумесечен
отпуск преди раждането на детето и три месеца след деня на раждане,
през които дават 80% от заплатата им.
А всяко семейство, с дете, родено след 1-ви януари 2016 г., но с
доказани хронични проблеми, може да получи помощ в размер до 3000
евро на месец за заплащане на такса за детска градина или
детегледачка.

•

ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Какви занимания има в образователната система в Италия за деца в
предучилищна възраст - насочена е основно към творческо развитие моделиране, музика, рисуване и др. Четенето и писането на деца в
обществените градини, като правило, не се преподават - само в частни. По
същия начин езикът в тези градини с децата не е ангажиран. Църквите
организират много детски градини и монахините се занимават с отглеждане
на деца, а голяма част от времето им се дава на въвеждането на духовност в
тях.

В първия етап на детските градина бебетата могат да бъдат от половин до пет часа на
ден. Там децата играят, научават се да си взаимодействат помежду си, да познават
света. Групите в италианските детски градини образуват големи групи - от петнадесет
до тридесет души, но са на една и съща възраст (екипи от различни възрасти се
формират само в райони с малък брой хора). Всяка група има поне двама учители.
Детските градини обикновено работят пет или шест дни в седмицата, а децата могат да
останат там седем часа на ден.

Детска градина и начално училище в Оцано дел’Емилия *

• Детска градини в Гуастала, в провинция Реджо Емилия,
Италия

• ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В
ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ
Asilo Nido (Асило Нидо) е еквивалент на детски частен център или детска
частна ясла или детска градина и предлага социално- образователна услуга,
ориентирана към растежа на децата между тримесечна и тригодишна възраст.
Целта му е да предлага стимули и възможности, които подкрепят изграждането
на идентичност, самостоятелност и взаимодействието между деца и възрастни.
Спрямо ежедневния им режим на отглеждане, най-често Асило Нидо се
помещават в апартаменти, нямат осигурена храна, а вместо това родителите се
грижат да им приготвят. Има по две, три легла за най- малките, ако искат да си
починат следобед, доста често ги оставят и в количките им. Приемът е от
шестмесечни, а таксата от 600 до 1200 евро на месец.
Asilo Nido in Familglia е еквивалентът на немското “Тагесмутър” –
професионалист, който може да гледа детето ви вкъщи или майка, която може да
изкара курс, който да й позволи да гледа между 5 и 6 деца едновременно в
собствения си апартамент или къща. В Италия този вид услуги се предлагат от
над 6000 души, но не във всички райони.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД 2019-2020 г.
•

Голяма част от детските градини нямат определен метод на възпитание, но има и
такива, които използват познатите Монтесори и Реджо Емилия. Според втората
философия учителите не са единствените, които трябва да участват в ранното
образование на децата, но се смята, че много аспекти влияят върху процеса:
подкрепата от родителите и общоността.

•

Работното време на повечето детски градини е между 08:00ч. и 16:30 часа, а ако
родителят работи до късно, задължително трябва да имат или детегледачка, която да
взима детето, или баба.

• Кандидатства се януари за септември в района, в който живеете. Интересно е, че не
може да откажат прием на дете в детските градини.
•

Любопитно, е че в повечето детски градини в Южна Италия нямат организирани
занимания по желание като спорт, танци, рисуване или други, дори платени.

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ
Информацията е споделена от майка с две деца, опознала двете Образователни
системи:
България (посещение на ясла и детска градина)• Децата имат различни дейности на символична цена, като например изкуство,
народни танци английски и други.
• Извеждане навън почти непрекъснато, с успешно изпълнение на дневните
занимания. Спане или почивка в легнало положение, зареждащо с енергия.
• Работното време беше 7:30-19:00 и макар повечето деца да ги взимат към 17:30,
никога не са прави проблем, ако го взимат по- късно.
• Храната, състояща се от закуска, обяд, следобедна закуска, е осигурена от
градината, а също и минерална вода.
• Всяко дете със собствено гардеробче. Пантофки и пижама, осигурени от
родителя. Стая за игра и обяд, огромна стая за спане, баня и тоалетна към всяка
група.

Италия (посещение на ЧАСТНА ясла и ДЪРЖАВНА детска градина)-

•
•
•
•

Посещението на групата е от 10 деца
Работното й време е от 8:30 до 13:30ч.
Всички деца се бършат с една обща кърпа
Всяка група не разполага с килим, а зимата всички влизат с обувки.

ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
• Посещението на групата е до 30 деца в една единствена стая – 4 на 4 метра.
• Работното време е от 8:30 до 16:30ч.
• Интересен факт е, че там не се спи на обяд. Имат обща баня за цели четири групи
деца, само с четири броя тоалетни.
• Родителят подсигурява закуската. Не е включена закуска и следобедна закуска и
всеки родител трябва да я подсигури – например някои подготвят за храна
шоколади, чипсове и други храни, неподходящи за малки деца. Водата на всяко
дете също се подсигурява от родителите. На обяд водят децата в стол, а
останалите хранения се случват в стаята, където играят.
• Много честа практика е децата да разменят закуските си.

• Децата не излизат навън и през цялото време стоят в тези 16 м2.
• Децата нямат гардероб, а само по една раничка, в която родителите
носят закуските и водата им за деня.
• Ръцете се чистят само с мокра кърпичка.
• За приема в детските градини в район на Южна Италия не се изискват
никакви медицински прегледи и изследвания, освен поставените
ваксини. Болните деца остават там, в градината, ако така са преценили
родителите.

• Източници:
-https://detskitegradini.com/detskite-gradini-v-ujna-italia/
-https://sites.google.com/view/2019-1-bg01-ka101061769/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D
0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%
82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
- Google (clip ART)
- https://www.bg-mamma.com/?topic=187964.45
- https://referatite.org/sravnitelno-obrazovanie-bylgariq-i-italiq/62403/ref/p11

