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3. ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Обучението и възпитанието по БДП в предучилищното и училищното образование е 

целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на социални знания и 

умения, които са неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. 

Формирането на защитни механизми при децата и учениците по отношение на 

безопасността на движението по пътищата е актуална тема в гражданското общество и 

важна задача на държавата, образователните институции и семейството.  

Чрез обучението по БДП се цели предоставянето на основни знания и умения, върху 

които се изграждат отношенията между участниците в движението. Разбирането е, че 

детето е участник в движението от най-ранна детска възраст и като такъв следва да 

оформи представи, които да му позволяват да разпознава и разбира рисковете на пътя, 

така че да ги избягва. Обучението трябва да възпитава култура на поведение на пътя у 

децата, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и 

колективна безопасност. Детето трябва да умее да взема самостоятелни и адекватни 

решения в различни ситуации, като осъзнава действията си. Не без значение е умението 

децата да бъдат научени да действат правилно, когато се придвижват в група. Не бива 

да се подценява и фактът, че независимо от акцента върху БДП, по описания начин се 

възпитават качества от значение за общото оформяне на личността, тъй като се залага 

на принципни ценности, като информираност, култура в отношенията, 

съобразителност, уважение към общността и правилата. 

 Като правило обучението и възпитанието по БДП в системата на 

предучилищното и училищното образование следва да се осъществява в няколко 

посоки:  

1. По отношение на всички групи – чрез педагогически ситуации, включени в 

образователни направления „Околен свят“ и „Конструиране и технологии“, както и 

интегрирано обучение по различните образователни направления или в допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие, когато може да бъдат направени такива 

връзки, като разработеното учебно съдържание следва да бъде включено в програмната 

система на съответната институция;  

2. Като част от задължителното обучение за всички ученици от 1-и до 12-и клас 

включително, което се провежда в часа на класа или в друга форма, където темата за 

безопасността на движението може да бъде развита като самостоятелно тематично 

направление или интегрирано с други тематични такива, свързани с подкрепата на 

личностното развитие и здравословния начин на живот, оказване на първа помощ и т.н.;  

3. Като теми и компетентности, интегрирани в обучението по различни учебни 

предмети – напр. околен свят, човек и общество, физика, математика, физическо 

възпитание и спорт и др., както и като отделен учебен предмет, част от разширената 

допълнителна подготовка, който се предлага по избор в отделни училища;  



4. Като занимания по интереси, част от общата подкрепа за личностно развитие, в т.ч. и 

в рамките на целодневната организация на учебния ден.  

Основните насоки на обучението и възпитанието по БДП в предучилищното 

образование следват по-конкретно посочените по-долу цели:  

1. Начални представи за пътната среда; 

 2. Умения за безопасно поведение на пътя;  

3. Култура на поведение на пътя; 

 4. Децата като пътници в пътното превозно средство.  

Постигането на знанията и уменията за ориентиране в пътната среда следва да се 

осъществява в глобалните области: елементи на пътната среда, участници в 

движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни 

средства. 

 Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасно поведение и 

култура на поведение на пътя се разгръща чрез темите за: правила за движение на 

пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, 

правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие 

за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.  

Методите за проследяване на напредъка относно придобиването на компетентностите 

по БДП могат да се осъществят и от учителите на съответната група, като включват 

наблюдение, игри и др.  

За постигане на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни 

помагала, планове и схеми на населеното място и големи пътни възли, учебно-помощна 

литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и 

други. 

 


