
 



Център за професионално обучение към „Медиком консулт” ООД  предлага на 

Вашето внимание възможността от повишаване квалификацията и качеството на 

работа на Вашите служители, ангажирани с грижата и забавлението на малките Ви 

клиенти.  

Ние сме организация, работеща в областта на 

професионалното обучение  повече от 10 години и 

осигуряваме качествено обучение в различни 

професионални области. Нашите клиенти са 

реализирани на пазара на труда, а обучителите ни са 

висококвалифицирани специалисти в различни 

професионални области. 

Детската анимация е не само развлечение, но и възпитание.  Тя трябва да се 

реализира с компетентност, да е истински наситена с грижа към потребностите на 

децата. Пред аниматора, работещ с деца, стоят високи изисквания и отговорности. 

Важно е той да познава особеностите на детското развитие и поведение в 

различните възрасти, да има богата фантазия и издръжливост, да владее 

педагогически техники за справяне в критични ситуации. Някои сръчности – 



рисуване, моделиране, апликиране, артистични и 

спортни умения и музикалност са от 

изключителна важност. Необходимо е също така 

да има умения за работа в екип. Но най-важното 

е да обича децата, работата с тях да му доставя 

удоволствие.  

Отношението на родителите към детската анимация 

За някои от тях тя е просто платена услуга, която ще им позволи да имат 

няколко часа свобода от непрекъснатото детско „защо?”. За други пък е възможност 

да подобрят социално-комуникативните умения на детето, да наблюдават 

поведението му сред връстници, да изпитат чувство на гордост от неговите 

таланти. Общото в очакванията им е, че детето им ще се чувства на безопасно 

място, ще се чувства обгрижено и ще научи нови неща. 

Държавна агенция за закрила на детето предвижда да въведе единни критерии, 

на които трябва да отговарят работещите като аниматори в детските центрове и 

един от тях е да притежават необходимата професионална квалификация. Всеки 

месец ние организираме такива обучения, а обратната връзка с работодателите на 



преминалите обучение вече детски аниматори сочи, че същите работят много по-

осъзнато, с повече увереност и професионализъм.  

При обучението на детски аниматори акцентираме върху следното: 

- същност, специфика и възрастови групи в детската анимация; 

- периоди на детската възраст, характерни особености на детската възраст; 

нужди и потребности на детето, съобразно възрастта; 

- запознаване с правата на детето съгласно Закона за закрила на детето и 

Конвенцията на ООН за правата на детето; 

- основни принципи, върху които може да се изгради успешно възпитателно и 

развлекателно взаимодействие между 

аниматора и децата; 

- същност и роля на играта в детската 

анимация; 

- разработване на детски анимационни 

програми; 

- изисквания към детския аниматор и 

принципи на взаимодействието му с децата; 



- умения за общуване с деца и повишено наблюдение върху дейностите на децата 

с цел безопасно решаване на възникнали конфликти между тях; 

- планиране и организиране на индивидуални и групови дейности, предназначени 

да улеснят развитието на двигателните и социалните умения на децата; 

- дейности, които осигуряват възможности за творческа изява чрез изкуство, 

драматична игра, музика и физическа подготовка; 

- обучаваме аниматорите в осигуряване безопасността и благосъстоянието на 

децата, поверени на техните грижи; 

- учим ги да бъдат активни, ентусиазирани, всеотдайни и креативни. 

 

Обучението е  с продължителност 40 учебни часа, включващо теоретична и 

практическа подготовка, с гъвкава времева заетост, съобразена с възможностите на 

обучаемите лица – дневна, съботно-неделна, вечерна. След завършване на курса и 

полагане на изпит, курсистите получават Удостоверение за професионална 

квалификация. Към Удостоверението се издава и  Приложение Europass, в случай, че 

е  необходимо да се представи при започване на работа в чужбина. Приложенението 

Europass се издава на език, на който на курсиста му е необходим. 

 


