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юни 2013



*Работата в ОДЗ№3”Еделвайс” – Плевен с
програми на Junior Achievement започва

през уч.2010-2011 год.
*Работи се в подготвителна група- 6 год.  
2010-2011- програма “Ние”
2011-2012- програма “Нашето семейство”
2012-2013- програма “Нашият град”
*Използват се учебните материали по отделните
програми



НАСОКИ И ПОДКРЕПА

JA –YE - Мария Янкова, Мениджър "Програми за
начален и прогимназиален етап"
МЕНТОРИ- ученици от учебна компания при
СОУ” Пейо Яворов” Плевен
В СЪТРУДНИЧЕСТВО с родители, 
НАСТОЯТЕЛСТВОТО към детското заведение , 
специалисти в различни области



Цел на работата с програмите на
Junior Achievement

Да се използват идеите и богатия
практически опит на организацията JA за
осъществяване на образователни и
практически дейности при децата от
подготвителна група с цел постигане на
икономическа и финансова грамотност .



Детски празник
„ Децата в действие сбъдват мечтите си “

Плевен
27.04.2011













УЧАСТИЕ С ОТКРИТА ПРАКТИКА В ОБЛАСТНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА
ДЕЦАТА”

27.03.2013 г.,  гр. Плевен



Плевен – град със славно минало



Строители

Пътни
строители

Еколози



Работа на архитекта върху
градските зони



Архитект Росица Томова
дава оценка за работата на децата в екип



Построихме нашия квартал,



…а това е нашият поздрав !



Резултати и ползи

*   Повишава се квалификацията на педагозите и
заинтересоваността на родителите – включват се в подготовката, 
в самия процес, в оценката на продуктите и поведението при
дейността. 

*   Децата се насърчават: 
- да бъдат инициативни и активни
- да не се страхуват от грешките, а да се учат от тях, като

изпробват и експериментират
- да търсят подкрепа, да споделят идеите и съмненията
- да прилагат наученото на практика
- да работят в екип



Включване на програмата Junior Achievement – Young 
Enterprise  в образователно-възпитателния процес в
подготвителна група допринася за:

 Развиване на ключовите компетентности - инициативност и
предприемачество , 

/Европейска референтна рамка /
 Обогатяване на съвременния образователен модел в детската

градина по посока на практическата дейност
 Прилагане на интерактивни технологии
 Интегриране на образователното съдържание по образователни

направления и програмите на Junior Achievement
 ВЪЗМОЖНОСТ за съвместни проекти в еTWINNING портала



ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3 ”ЕДЕЛВАЙС”- гр. Плевен,  
ж.к.”Сторгозия”,  п.к. 5800,  тел: 064/850-974 e-mail: odz3_edelvais@mail.bg *  
e-mail: odz3_pl@abv.bg ,  www.odz-edelvais.com


