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ПЛАН ЗА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА ТЕМА: 

 

„Интеркултурното образование на детето като 

интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на 

интеркултурна компетентност.“ 

                        ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 г. 
 

 

                   
 

 

 Детска градина „Радост” 
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Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за 

основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на 

човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. 

Цел на проверката: 

 „Осигуряване на възможности за усвояване и развиване на знания, умения, отношения у децата,  произтичащи от 

интеркултурното образование“. 

Зачитане  значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признаване правото и ценността 

на различието, приемане  равнопоставеността на всички в общото социално пространство; осъзнаване и ценене на своята и 

мултиетническата културна идентичност; 

 

Задачи:  

1. Учителите да подбират адекватна информация, продукти и политика за провеждане на интеркултурно образование в детската 

градина. 

2. Възпитаване на децата  в демократичните ценности; 

3. Насърчаване на инициативността, отговорността, солидарността, социалната и емоционалната чувствителност и 

здравословния начин на живот на децата и семействата. 

4. Образователният процес да изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със 

здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение;да 

създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните културни общности в зависимост от 

тяхната възраст и компетентности 
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№ Тема 
Целева група 

/брой/ 

Форма 

/курс, семинар, 

тренинг/ 

Период на 

провеждане 

Академични 

16 часа 
Отговорник 

1. 

Интеркултурното 

образоваание – 

реалност и 

перспектива 

 

1- директор 

11 - ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

Лекция, 

презентация 

15 – 30 

септември 

2020 г. 

2 часа 

 

Ст.учител: М. Гоцова 

Ст.учител: Св.Недялкова 

2. 

 

Основни аспекти на 

интеркултурното 

образование  

 

1- директор 

11 - ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

 

Лекция, 

презентация 

 

М.Отомври 

2020 г. 
2 часа 

Ст.учител: С.Григорова 

Учител: С.Косева 

3. 

Играта като основен 

метод на 

интеркултурното 

образование 

1- директор 

11 - ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

 

Семинар 
М.Ноември 

2020 г. 
2 часа 

Ст.учител: М.Недева 

Ст.учител: М.Христова 
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3. 

Интеркултурното 

образование на 

детето като 

интердисциплинарен 

комплекс, насочен 

към придобиване на 

интеркултурна 

компетентност 

 

1- директор 

11- ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

 

 

Обмен на добри 

практики 

М.януари 

2021 
4 часа 

Изготвяне на графици:         

Ст.учител: Д.Винева – 

Р1 

Ст.учител: В.Пенева – Р2 

 

4. 

Основни понятия и 

цели на 

интеркултурното 

образование за деца 

в предучилищна 

възраст 

1- директор 

11 - ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

 

 

 

Лекция, беседа 
М.февруари 

2021 
2 часа 

Ст.учител: И.Тодорова 

Ст.учител: Св.Христова 

5. 

Форми и методи за 

интеркултурното 

образование на 

децата от 

предучилищна 

възраст 

 

1- директор 

11 - ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

лекция 
М.март 

2021 
2 часа 

Ст.учител:М.Недева 

Учител:В.Христова 
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6 

Интеркултурното 

образование на 

детето като 

интердисциплинарен 

комплекс, насочен 

към придобиване на 

интеркултурна 

компетентност 

1- директор 

11 - ст.учители 

5 - учители 

1 – учител по 

музика 

Обмен на добри 

практики 

М.април 

2021 
4 часа 

Изготвяне на графици:        

Ст.учител: Д.Винева – 

Р1 

Ст.учител: В.Пенева– Р2 

 

 


