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Резюме. В проведеното изследване се проучват нагласите и позицията на учителите към Проекта
за Наредба за предучилищното образование. Потърсено е мнението на 1405 учители от детски
градини в цялата страна относно: промените в образователните направления; предложенията
им за тяхното оптимизиране; наличието на собствени ресурси за създаване на нови програмни
системи.
Всеки трети от анкетираните учители има положителна нагласа към Проекта, останалите
са скептични относно положителния ефект от него или нямат определено мнение. Около 40% от
учителите приемат, че направените в Наредбата предложения не се нуждаят от промяна, приблизително същият брой правят различни предложения за промяна, а останалите нямат ясно становище. Значителна част (над три четвърти) от участниците в анкетата са отговорили, че в детската градина, в която работят, нямат собствени ресурси за създаване на нови програмни системи.
Ключови думи: предучилищно обучение; нагласи на учителите към промени; промени в образователните направления.
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