Информационна форма за училища/детски градини
Наименование на училище/детска градина:

Детска градина „Пламъче“
Град Ямбол, ул.“Черно море“ №31

Адрес:
Калина Върбанова
Име, фамилия на Директор
046/66-34-87
Телефон Директор:
Телефони Зам. - директор/и:
046/66-15-71
Телефони Канцелария:
Е-mail:

plama4e_cdg2006@abv.bg

Web-site:

http://www.odzplamache.net/
І. Съвременна база с екстериорни и интериорни решения:
- богато озеленен двор;
- центрове по интереси.
ІІ. Специално обучение на детето с програмите:
„Профилактиката – по-добра от лечението“ за:
- гръбначни изкривявания;
- плоскостъпие;
- чист въздух;
- спокоен сън.
„Гражданско образование“ за овладяване на:
- умения за общуване и сътрудничество;
- умения за работа в екип;
- умения за отстояване на собствените права и споделяне на
отговорности;
- умения за изпитване на радост от общуването.
С „Джуниър Ачийвмънт“ научаваме детето:
- как да стане лидер;
- да направи първата крачка като производител и потребител;
- как да работим с членовете на семейството си за фирмена дейност;
- как да подобрим живота си;
- сътрудничество със семейството реализираме с програмата на
„Валдорфската педагогика“.

Информация за училището/детската градина
/специфики в дейността на училището/

ІІІ. За да расте щастливо детето щастливо – богат избор на
специализирани клубове по интереси
Безплатни
- Природозащитници
- Английски език
- Руски език
- Вокално пеене
- Млад възрожденец
- Йога
- Безопасно движение по пътищата
- Спортно-подвижни игри
Платени
- Танцова аеробика
- Футбол
- Изобразително изкуство
ІV. Провеждане на гъвкава, динамична управленска и педагогическа
дейност, осмисляна от факторите за иновативност и развитие в контекста
на:
- съвременни технологични механизми на възпитателния процес, с
налична съвременна електронно-комуникативна техника за всяка
група;
- ефективна приемственост в системата яслени, предучилищни групи
и училище;
- иницииран
стремеж
в
дейностния
подход
за
градивно
функциониращо партньорство с регистрирано родителското
настоятелство, родителските съвети и семейството, родителския
съвет за деца-таланти;
- ритуализация в живота на децата в детската градина;
- индивидуален и диференциран подход с учители-специалисти –
ресурсен учител, психолог и логопед.
V. Придаване на обществена значимост на дейностите, повишаващи
рейтинговата скала на детската градина с:
- получени отличия и награди от международни, национални,
регионални и общински участия на децата;
- редакционно-издателска дейност на детската градина с авторски
издания „Как да спечелим детето“, „Добрата практика – нашия добър
помощник“, „Гражданско образование“;
- участие на педагогическите специалисти в национални практически
конференции, с интерпретиран в практиката с децата педагогически
опит;
- публикации в специализирани издания по ПУВ;
VІ. Система на работата в стратегията за разработване на проекти и
усвояване на средства от национални и европейски програми:
- Проект „Обичам природата и аз участвам” от Националната

-

Кампания „Чиста Околна Среда“
Доставка на пресни плодове и зеленчуци през учебната година
Схема „Училищен плод“/ДФ Земеделие
Проект „За устойчиво здраве и спортуване“
"Когато станем 100 000 ще посадим гора"
Проект HealthEDU („Иновативна обучителна методология за
здравословно хранене на децата от предучилищна възраст“)
Проект „Развитие на системата на ПУО“ Национална програма на
МОН
Проект „Спорт за децата на България“

