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Структуриран курс в Тенерифе - Enough theory, let’s play! Fun 

games for developing the whole child!



Тенерифе е вулканичен остров 

в Атлантическия океан намиращ 

се на около 300 км западно от 

бреговете на Африка и 1250 км 

югозападно от континентална 

Испания. Той е най-големият и 

населен от канарските острови с 

площ от 2034 km² и население 

904 713 души (2018).[ Най-голям 

град е Санта Крус де Тенерифе,

който е и една от двете столици 

на автономията Канарски 

острови / Лас Палмас де гран 

Канария/.



Санта Крус де Тенерифе  -

столица

Сан Кристобал де ла Лагуна-

втория по-големина град



На територията на острова се намира най-

големият град в архипелага Санта Крус де 

Тенерифе, както и най-високият връх в Испания –

Тейде 3718 метра. 



Основната икономика на Тенерифе е

туризмът. Островът се посещава от

над 6 млн. души годишно – най-

много от всички канарски острови.

Освен плажния отдих, интерес за

туристите представлява и вулканът

Тейде, карнавалът в Санта Крус,

старинната архитектура и др. Развити

са и земеделието , риболовът,

търговията и промишлеността.

„Аудиторио де Тенерифе Адан

Мартин“ е конгресно-концертна зала

в град Санта Крус де Тенерифе на

остров Тенерифе. Тя се намира край

пристанището на града в

непосредствена близост до морето.



Испанско образование

Министерство на образованието , културата и спорта (Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte или MECD) носи отговорност за 

образованието в Испания, но 17-те автономни региона вземат повечето

решения относно техните образователни системи.

В Испания се предлага религиозно образование  в държавните

училища, но то не е задължително.  Децата със специални нужди са

интегрирани в общообразователното училище. 

Структура на испанската образователна система

Испанската образователна система е разделена на четири етапа, два от 

които са задължителни:

•Детски и предучилищни (образование в ранна детска възраст) - по 

избор

•Основно (образование or начално училище) - задължително

•Задължително средно образование (educación secundaria obligatoria)

•Средно образование (бакалауреат) - по избор



Образованието на  деца в предучилищна възраст

Образованието за малките деца е един от основните етапи в 

образователната система на Испания. В играта децата започват да учат 

математика  и непосредствено от детската градина - няколко чужди

езика (едно от основните предимства на испанската образователна

система) Първоначалното образование / предучилищно/в Испания е 

разделено на два основни етапа:

•Guardería - детска градина. Предназначени за деца от 0 до 3 години;

•Prescolar - подготвителна група. За деца на възраст от 3 до 6 години.

Предучилищното образование в Испания е доброволно и 

предоставяно от държавата/ бюджетно/.Бюджетните детски градини

имат ограничени места- само 1/3 от  децата имащи желание да ги

посещават могат . Във връзка с това броят на частните детски градини

се е увеличил.Детските градини в Испания предлагат тесни програми

за обучение. Някои от тях са предназначени да развиват математически 

способности на децата, други са насочени към духовно развитие. 

Затова родителите могат да изберат развитието на какви способности и 

таланти на детето ще дадат предпочитание.



Какво учат децата?

На първия етап – детска градина, фокусът е върху цялостното

развитие на децата. Учителите работят върху интелектуалното и 

физическото развитие на децата.Обръща се  внимание  и на 

социализацията на детето.

В подготвителните групи или класовете заниманията за децата се 

извършват само  под форма на игра. Като се има предвид, че децата

на такава възраст са бързо се разсейват и  уморяват , обученията се 

редуват с музикални и танцови забавления. Обикновено родителите

оставят децата си за цял ден, от сутрин до вечер. В някои

предучилищни образователни институции се практикува само 

шестчасов учебен ден.

Едно от основните предимства на частните детски градини е,че имат

малък брой деца в групите - само 5 - 10 . Благодарение на това

учителят има възможност да работи по-внимателно с тях и да 

обърне внимание на всяко дете. 

Трябва да се отбележи, че някои испански колежи имат свои 

собствени детски градини. Децата, завършващи ученето, там 

автоматично влизат в този колеж.
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