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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Светът се променя и обновява. Сега се променя по-бързо от преди и всеки, който иска да не изостава от тези промени 

трябва да побърза да промени своето мислене, своите знания и ценностна ориентация. 

Динамиката на съвременното общество изисква нов адекватен модел на мислене, който определя посоката на цялата 

образователна дейност към изграждане на мислеща, самостоятелна, творческа личност, отговорна за собствения си живот, 

притежаваща висока социална компетентност и емоционална интелигентност. Като перспективи за развитието на детската 

личност очертаните педагогически приоритети биха могли да се приемат за основание към преосмисляне и разширяване 

спектъра на влияние на образователните институции и по посока поставяне основите за Учене през целия живот,спрямо 

четирите стълба на образованието, дефинирани от Жак Делор- да се учим да учим и знаем, да се учим да действаме и можем, 

да се учим да живеем с другите и различните, да се учим да бъдем да сме ние.  

Европеизирането на българското образование с цел адаптирането му към икономика на знанието e държавен 

приоритет, който налага създаването на нормативна рамка, очертаваща изпреварващо посоката на развитие на детската 

градина и училището в следващите 10-15 години. Едно от направленията, които стратегията от Лисабон изведе е преходът 

към базирана на знанието икономика и създаването на информацинно общество.Според едно от най-разпространените 

определения за икономика на знанието е практическото приложение на знанията,  превърнало се в основна движеща сила за 

растежа. В условията на пазарна икономика съществено се променя макро средата на развитие на детската градина. 

Детска градина ,,Радост‘‘ е образователна институция, която винаги е изразявала стремеж към изграждане на свой 

собствен облик, отговаряйки на изискванията на нашето съвремие. В този смисъл настоящата стратегия е резултат от 

необходимостта от промяна  в дейността на  предучилищната  образователна институция, която би превърнала ДГ ,,Радост‘‘  

в център за качествено предучилищно образование.  

Стратегията проектира развитието, промяната и обновлението на детска градина през следващите четири години. Тя е 

комплекс от педагогически идеи, управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на 

детското заведение като необходима, модерна и достъпна обществена институция.В нея анализирайки силните страни, 

вероятните трудности и  проблеми се начертават бъдещите посоки на действия и резултати.  
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II. НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ: 
 

 Закон за предучилищното и училищно образование. 
 Наредба № 5 за предучилищното образование.  
 Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО и наредбите за прилагането им. 
 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. 
 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. 
 Стратегия за интелегентен, устойчив и приобщаващ растеж ,,Европа 2020‘‘. 
 Конвенция на ООН за правата на дететето. 
 Закон за закрила на детето. 
 Доклад-анализ за развитието на детската градина от предходната година. 
 План за развитие на Община Габрово в периода 2016-2020 година. 

 

III. КРАТКА ИСТОРИЯ 

 

Детска градина „Радост” разполага с две бази. Сградата на база 1 е построена през 1973 година. В  нея са обзавдени 

помещения за 4 групи, музикален салон, методичен кабинет, кабинет за работа с деца със специални образователни 

потребности. Детските площадки са разположени сред много зеленина и цветни петна. 

База 2 е построена през 1982 г. и разполага с помещения за 9 детски групи, физкултурен салон, музикален салон, 

методически кабинети, обширен двор с 9 детски площадки. Дворното пространство е организирано с множество уреди и 

съоръжения за игри на открито.  

 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Промените в българското образование, имат като основен акцент глобализацията на света. Глобализационните 

процеси създават такова общество, в което ролята и значението на знанието и информационните технологии  стават все по-

определящи. Глобализацията изисква непрекъснатост в познанието, предопределящо качествени промени в човешкото 

мислене. Глобализацията включва всички сфери на социално-икономическия живот – икономика, образование, 

здравеопазване, култура.  

Едновременно с положителните ефекти /бърз икономически растеж,нови технологии, стимулиране на конкуренцията/, 

се пораждат и сериозни социално- икономически проблеми в по-малките държави, част от които е и България. Независимо от 

това, световните процеси на глобализацията са необратими и сме длъжни да догонваме развитите страни в движение. 

Динамиката на социалните процеси изключва изчакването. 

Политиката на страната е да поддържа съпоставима на европейските измерения образователна система, която да бъде 

решаващ фактор в съвременното общество, обществото на знанието. А образованието е специфична дейност със специфична  
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цел - формиране на очаквания от обществото образ на бъдещите негови равноправни членове. Така пред него се очертава 

задача да отговори на потребностите на едно променено по своята структура и потребности общество. Общество, в което се 

откриват няколко социални групи, специфични по потребности, нагласи и очаквания към образованието: групи, които се 

нуждаят от интеграция; групи, които подържат висок социален статус; групи, изпитващи желание за интензивно развитие. 

Обществените очаквания за качествено образование се свързват с образовтелна система, осигуряваща знанията, необходими 

за пълноценно интегриране на младия човек в обществото. 

В историята на образованието предучилищното образование е относително най-младата подсистема, но несъмнено 

основен елемент на образователните системи в различните страни на света, включително и в България. В този смисъл в 

очерталата се обществено- икономическа обатановка нараства ролята и отговорността на предучилищното образование: да 

създава мотивация за учене и полага основите за учене през целия живот, да осигурява физическото, познавателното, 

езиковото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата и се превърне в ефективно средство за превенция на 

ранното напускане и отпадане от училище. Очевидна е необходимоста от адекватни и своевременни промени, преоценка на 

потребностите от всички видове ресурси на образователната система – човешки, материални, финансови, информационни и 

т.н. 

Детска градина ,,Радост‘‘ е образователна институция, в която се приемат деца на възраст от 3 години до постъпването 

им в първи клас, а при свободни места и желание на родителите и при навършване на 2 години към началото на учебната 

година на постъпването. 

Кандидатстването и записването на децата в ДГ става по желание и избор на родителите, съгласно Наредба за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община 

Габрово. 

Групите се сформират по възрастов признак. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална 

принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закон за закрила на детето 

и Конституция на Р България. 
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АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.МАТЕРИАЛНА БАЗА 

        Детската градина се намира в северната част на гр. Габрово, в 

квартал Младост. Кварталът е оживен, но и двете бази са 

отдалечени от натоварения трафик. Близо до детската градина се 

намира ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘. 

        Детската градина не се нуждае от основен ремонт. По 

оперативна програма ,,Регионално развитие 2003-2013г.”, проект 

,,Създаване на съвременна образователна структура в Община 

Габрово, посредством приложение на мерки за енергийна 

ефективност‘‘са изпълнени основни ремонтни дейности – 

саниране, подмяна на дограмата, монтиране на слънчеви 

колектори. Двете бази са газифицирани.  

        Детската градина разполага с обзаведени занимални за всяка 

възрастова група, музикални и физкултурни салони, методични 

кабинети, кабинети за работа с деца със специални образователни 

потребности. Със средства от бюджета бяха подменени 

настилките в четирите занимални на база1.  

        Към двете бази прилежат обширни дворни пространства с  

детски площадки за всяка група, два вътрешни двора за дейности 

на открито. В двора на база 1 е изградена ”Детска екосцена” за 

сценични изяви на децата- проект на  МОСВ И ПУДООС по 
Национална кампания „За чиста околна среда”. 
        Детската градина отговаря на изискванията на Наредба № 3 

на МЗ за здравните изисквания към детските градини. 

        Интериорът в детското заведение е функционално 

организиран и естетически издържан. 

        Детската градина разполага с богат методичен кабинет- табла 

и дидактични материали, костюми и народни носии. 

        Детската градина предлага възможности за библиотечно-

информационно обслужване. В двете бази са обзаведени и 

оборудвани библиотеки. Организацията на  пространството 

1. Амортизирано и морално остаряло оборудване на 

детските площадки в двора на база 1.  

2. В база 2 детските гардеробчета се нуждаят от 

подмяна. 
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включва не само зона за разположение на колекциите, но и зона за 

провеждане на педагогически ситуаци. Ежегодно в програмата на 

инициативата Национална седмица на четенето, деца, родители, 

институции даряват книги, в резултат на което  в библиотеката на 

детската градина има над 160 детски книжки, енциклопедии, dvd 

дискове с детски и познавателни филми. 

        Материалната база в детската градина е много добра. Всяка 

занималня  е обеспечена с преносим компютър и интернет, 

телевизор, музикална уредба, DVD. В двете бази са обзаведени 

учителски стаи с настолен компютър, принтер, интернет. 

Закупени са мултимедиен проектор, два броя интерактивен touch 

дисплей, необходими за прилагане на иновативна педагогическа 

практика ,,Проектно базирано обучение в детската градина‘‘. 

        Детската градина се охранява от СОТ. В база 2 има видео 

наблюдение на дворните площи. Материалната среда се поддържа 

от средствата на бюджета. 

        Водени от идеята,че детското пространство и предоставения 

на децата материал се превръщат в ,,таен възпитател, 

педагогическия екип се стреми да осигури материална среда, 

която подтиква децата към инициативност, събужда 

любопитството им, подканва ги към движение, към проява на 

креативност и фантазия, примамва ги да изпробват способностите 

си. 

2.ФИНАНСИ 

        Детската градина се финанасира със средства от Държавния 

бюджет и чрез общински бюджет.  

-         Средствата по делегирания бюджет се разходват пестеливо по 

приоритетите на детското заведение - ФРЗ, социално осигуряване, 

СБКО, подпомагане храненето на ПГ, допълнителни средства за 

помагала за ПГ, постоянни разходи за ток, вода и др.  

        Налични са възможности за вътрешно финансиране на 

текуща педагогическа квалификация. 

-        В детската градина е изградена и функционира комисия по отчет 

и контрол на даренията. 

1.Недостатъчно активизиране на родителите за 

участие в благоустройството и обогатяването на 

базата. 

2.Не се използват достатъчно съществуващите други 

алтернативи, допускани от ЗПУО, за финансиране от 

проекти – липса на опит. 
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        Налични вътрешни правила за труд и работна заплата. Въведена 

СФУК. 

3.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

        Детската градина има утвърден щат 36.5. От тях 

педагогически персонал 19,5 /1директор,18 учител детска градина, 

0,5 учител по музика / и непедагогически 17. 

        По системата за кариерно развитие педагогическия състав се 

състои от 1 главен учител, 7 старши учители, 10,5 учители, а по 

образование: 17,5 магистри, 2 бакалаври. От тях: I ПКС -1  учител, 

II ПКС -1, IV ПКС -4, V ПКС- 5. Промяната на броя на придобили 

ПКС е по посока увеличавне на броя.  

        Непедагогическият персонал е със средно образование.  

        Детската градина се посещава от логопед и психолог по 

утвърден график. 

        Двете бази се обслужват от медицински специалисти, които 

са на разположение ежедневно. 

        В ДГ ,,Радост‘‘работи млад, квалифициран и мотивиран екип 

с ясна философия и визия за обучение и възпитание на децата. 

        Ясно изразени черти на екипа са: 

        - всеотдайност, компетентност, приемственост на 

служителите. 

        - чувство на отговорност при реализиране на образователно-

възпитателния процес. 

        - поведение, уважаващо достойнството на партньора - дете, 

колега, родител. 

        -работа в екип, честност и справедливост спрямо партньора от 

екипа в групата, взаимно уважение и разбирателство. 

1.Педагогическите кадри със специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ се 

ориентират да търсят работа в начален курс. 

4. КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ 

        Създадени са условия за включване на кадрите в 

квалификационни курсове на всички равнища. 

        Налично оперативното планиране на квалификационната 

дейност съобразно проучените потребности. Разработени правила 

за участие на персонала в квалификационна дейност с включен 

1. Недостатъчно развити компетентности за работа по 

европейски проекти. 

2. Недостатъчна мотивация за популяризиране на 

собствен педагогически опит и участие в 

конференции. 
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механизъм за финансова подкрепа. 

        Прозрачност на планирането и разпределението на финансови 

средства. 

5.ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

        В основата на цялостната дейност на ДГ,,Радост”стои 

развитието потенциала на всяко дете, успешната му реализация, 

изграждането му като личност и подготовката му за училище. В 

този смисъл са създадени условия за „равен старт“ на всички деца. 

        В процеса на възпитателно-образователната работа се 

прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват 

емоционален и социален комфорт на децата. 

        Педагогическото взаимодействие е ориентирано към интереса 

и мотивацията на детето, към стимулиране на познавателно-

творческата му активност, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика. 

        Налични са възможности за интерактивно обучение с 

въвеждане на информационно-комуникативни технологии. 

        Създадени са условия за приобщаване на децата към 

националните ценности и традиции и популяризиране, изявата и 

презентиране на творчеството им. 

        Гъвкавият дневен режим, осигуря равностойност на трите 

основни дейности:игра–обучение– труд. 

        Планирането е мобилно, съобразено с Програмната система и 

ДОС – по образователни направления и ядра.  

        Целенасочено и отговорно е планирана за отделните 

възрастови групи работата по БДП. 

1.Преодоляване на формалното изпълнение на 

служебните задължения. 

6. ВРЪЗКИ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

        Установено е сътрудничество между педагогическия екип, 

семействата, обществеността и специализирани институции за 

опазване ценностие на детството, защита правата на децата, 

превенция срещу насилието. 

        Изградена системна връзка с родителите с цел преодоляване 

на всяка тревожност относно престоя на децата им в детското 

1.Обогатяване формите на работа с родителите 

2.Работа с ОС. 

3.Периодично диагностициране на интересите и 

потребностите на родителите  

4.Задълбочаване контактите с обществени 

организации и институции, отворени към проблемите 
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ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ 

 

 Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна възраст и липса на адекватна 

корекционна система. 

 Недостатъчна квалификация на педагогическите специалисти по отношение интегрирането на деца със 

специални образователни потребности и идентификация на рискови деца, предвид тенденцията към повишаване на техния 

брой. 

 Взаимодействието между учители и родители- слаба заинтерисованост на родителите по отношение 

постиженията на децата. 

 

ЗАПЛАХИ ОТ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СРЕДА 

 

 Увеличение на броя на децата в риск. 

 Очакванията/ нереални/ на родителите спрямо учителите. 

 Миграцията. 

 Намален обществен пристиж на учителя. 

 Трудности при подбора на кадри. 

 

заведение, отчитане на очакванията им. 

       Оформеният интериор и екстериор е с творческото участие на 

целия екип и помощта на родителите. 

        Детското заведение получава активна помощ и 

сътрудничество от родителите при съвместни мероприятия – 

съвместно организиране на празници, развлечения, родителски 

срещи, изработване на реквизит, костюми и аксесоари за 

тържества и празници, 

         В организираните ,,Отворени дни”, родителите имат 

възможност да наблюдават децата си в различни режимни 

моменти. 

        Осъществяване на реална интеграция и приемственост с 

училищата. 

        ДГ,,Радост‘‘се ползва с висок обществен имидж. Тя е 

конкурентноспособна, желана и предпочитана от родителите и 

децата им детска градина. 

на детското заведение. 

5.Привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на дейността и подобряване на МТБ. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, и чрез обмяна на добри практики, 

популяризиране на собствен опит, както в образователната институция , така и извън нея. 

 Ранно идентифициране на децата в риск и превенция на обучителните трудности. 

 Повишаване компетентността на родителите при отглеждането и възпитанието на децата им чрез консултации, 

тренинг- обучения и др. 

 Повишаване инициативността на Обществения съвет. 

 Развиване на дейности и инициативи за засилване на усещането за принадлежност към образователната 

институция и повишаване мотивацията за активно участие в процеса. 

 
V. ПРОГРАМНА СИСТЕМА  ,, В ЧУДЕН СВЯТ ЖИВЕЯ, ИГРАЯ И ЗНАЯ’’ 
 

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на Програмна система като част от стратегията 

за развитието на детското заведение. 

Тя е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на 

общата цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява 

физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие, отчитайки 

значението на играта за детето. 

Настоящата програмна система е предназначена за всички деца независимо от социално-икономическия им произход 

или лични обстоятелства и е основа на сътрудничеството педагог-дете-родител. 

В духа на съвременните реалности и новите законово-нормативни изисквания програмна система „В чуден свят живея, 

играя и зная“ е насочена към формирането на общо познание на 3–7-годишните деца за цялостната картина на света и 

развиване на мисленето и интелектуално-личностните качества на децата, създаване на предпоставки за формиране на учебна 

дейност (специална подготовка на децата за училище), стимулиране на социалните двустранни и многостранни 

взаимодействия между субектите на педагогическия процес (учители, деца, родители, социални партньори). 

 

Концептуални идеи на програмната система 

Детската градина е център за развитие на личността и на общността. Като публична институция тя служи на хората и 

на техните постоянно променящи се нужди и интереси. 

Детската градина осигурява уникално игрово-образователно пространство.Тя е образователна институция, където 

възпитанието и обучението се реализират като взаимно свързани процеси, гарантиращи културата на индивидуалността и на 

обществото. 

За екипа на детска градина ,,Радост'' основополагаща е тезата за развитие на детската личност и взаимоотношението 

дете- култура. С нея са свързани и основните принципни положения, които са залегнали при организацията на 
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педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и провеждането на педагогическите 

ситуации. 

Защита правото на детето: 
- грижа за неговото духовно и физическо развитие; 

- сигурност и подкрепа; 

- природосъобразен начин на живот; 

- свобода на избор, инициатива и творчество; 

- самоутвърждаване. 

Утвърждаване правото на педагога за инициативност, творчество и самоизява при: 

- осигуряване на целесъобразни условия за живот и взаимодействие в детската градина; 

- насърчаване проявите на детската инициативност и индивидуалност; 

- стимулиране изявите на социален опит от детето в съвместните форми на активност. 

Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен за детето възпитателен процес, предполагащ 

активни взаимодействия между родители, педагози,другите социални институции. 

В организацията на педагогическият процес водеща е играта, чрез която детето ,,пътува'' към знанието. То е център и 

субект на педагогическото взаимодействие. Учителят е стимулиращ, провокиращ, подкрепящ, диалогичен сътрудник и 

партньор. Така гарантираме правото на всяко дете да бъде такова каквото е /правото на собствена идентичност/ и 

удовлетворяваме неговите емоционално-социални потребности и педагогически нужди. Родителите са участници и 

партньори в предучилищното образование. Сътрудничеството и взаимодействието с тях се гради на взаимно уважение, 

подкрепа и толерантност. 

Водени от идеята, че образованието не е просто прилагане на концепция, а осигуряване на градивен процес, 

педагогическият екип на ДГ,,Радост‘‘ разработи за подготвителни групи /шестгодишни/, проект по внедряване на иновативна 

педагогическа практика: 

,, Проектно- базирано обучение с интегриране на информационни технологии‘‘. 

Нашата цел е да постигнем качествено, съвременно и модерно образование. Да поддържаме процес на непрекъснато 

интегриране и балансирано отношение към практическия опит на детето и теоретичната рефлексия. Процес, при който детето 

се насочва приоритетно към наблюдения, проучвания, събиране и обработка на информация, експерименти, прогнози, 

формулиране и доказване на тези, обсъждане и др. 

Използвайки метода на проектите, чиито основни принципи се заключават в: развитие на творческото мислене; 

самооткривателство; екипна работа и сътрудничество; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с 

природата и околната среда, ще постигнем: 

-нов стандарт на възпитание и обучение на мястото на съществуващия репродуктивен; 

-разширяване и обогатяване на образователната среда, чрез ефективно въведени информационно- комуникативни 

технологии; 

-мотивация на деца и родители за участие в образователния процес. 

Проектното обучение е от особена важност за децата от уязвимите групи, за изолираните по една или друга причина 
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деца, за деца със специални образователни потребности. Участвайки в реализацията на проектите, те имат възможност да 

почустват важността си в групата, да покажат индивидуалност, да се чустват пълноправни участници в общата кауза, да 

спечелят позиция в групата. Така се реализира една от основните образователни стратегии-създаване на ситуация на успех за 

всяко дете в педагогическото взаимодействие. 

Така процесът на познание се схваща като толкова важен, колкото и неговият резултат: автономни и инициативни 

личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи базови компетентности, осъзнати за силните си 

страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. 

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие. 

  

1.Подходи на педагогическо взаимодействие 
Подходът е съвкупност от начини и средства за постигане на определени цели. Подходите изпълняват няколко 

функции: 
 - да основоположат изграждането на познавателното съдържание; 

- да го структурират; 

- да са ръководни начала във възпитателната стратегия. 

Водещите подходи, които педагогическите специалисти ще прилагат в своята работа са: 

 Комплексно-интегрален подход
Философска   основа  на   комплексно-интегралния подход се явява учението за всеобщата връзка, която 

предполага диалектическото единство на цялото към частите, на общото към единичното. 

 Личностен подход
Същността на личностният подход, или още хуманно -личностния подход е обединяването на свободата, любовта и 

опита в полза на хуманистичното възпитание на детето. В основата на личностия подход, освен хуманизма като философско 

обяснение на субект-субектното отношение в хода на взаимодействието стои и персонализмът. Приложението на хуманно -

личностния подход извежда необходимостта от индивидуализация на възпитателно-образователния процес в следните 

направления: 

- разнообразяване на формите в педагогическия процес; 

- нарушаване на традиционната система на обучение и възпитание и прилагане на иновативни методи; 

- промяна на философията на самата възпитателна система. 

 Ситуационен подход
Същността на този подход е да моделира или да използва естествено възникнали ситуации и чрез подходяща техника 

да ги прилага в практиката. 

 Синергетичен подход
 Синергетичният подход подбужда към знание, сътрудничество със самия себе си и с другите хора.Той обосновава 

нуждата от:
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-диалог, който може да бъде определен като мисловно и речево взаимодействие, което детето трябва да овладее –

,,диалог- сътрудничество‘‘; 

-възпитаване на комуникативни умения, което се свързва с овладяване от децата на умения да задават и отговарят на 

въпроси. 

Създаване на ,,Питащо общество‘‘ в детска възраст и обслужва гражданското поведение, без което е немислимо 

съществуването на гражданското общество. 

-актуализиране формирането на безопасно поведение при взаимодействие на детето със средата като част от 

гражданското поведение. 

- формиране на положително отношение у децата към природата, което се реализира ,чрез екологичното възпитание; 

-формираненаположително отношение към труда, собствеността и парите, което съдържателно осмисля 

икономическото възпитание. 

 Конструктивистичен подход – „ученето като конструиране на значения” и "учене чрез участие".

Идеята на този конструктивистки дизайн на ученето е децата да конструират свои собствени знания на базата на опита 

си и на взаимодействието си със заобикалящата ги среда. Водещо е умението да се разрешават проблеми. Измежду видовете 

активност на детето водеща роля се приписва на мисловната (без да се подценява физическата, "правенето с ръце"). Знанията 

не могат просто да бъдат "трансферирани" от учителя към детето - необходимо е да бъдат разбрани, да бъдат осмислени на 

равнището на концептуалните връзки в "предмета". Наученото да бъде използвано в действителността, изнесено отвъд прага 

на занималнята. А мотивацията конструктивизмът преценява като ключов компонент на обучението. Тя не просто е 

същностна за него. Без да знаят децата защо учат това и това, не биха били особено ангажирани с операционализацията на 

знания, "вливани" в тях чрез преподаване. Затова и игрите, симулациите са сред методите - фаворити на конструктивизма. 

Предвиденото за изучаване се поднася като проблем, който изисква разрешаване. Изграждането на свой собствен опит в 

обучението от страна на децата се постига чрез боравене с необработена база данни (емпиричен материал) и чрез построяване 

на свои алгоритми, които да следват в действията си. Общуването е насочено към поставяне на въпроси, за които няма един и 

следователно "правилен", или "верен", отговор, а "само" множество възможни. 

 Компетентностен подход
Този подход акцентира върху качеството на възпитателно-образователния процес като разглежда не количеството 

информация придобита от детето , а нейното качество.Чрез този подход като резултат от педагогическия процес са 

формираните ключови компетентности: 

-технологични; 

-информационни; 

-социално-комуникативни. 

 

2.Форми на педагогическо взаимодействие. 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с 

цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на  педагогическо  

взаимодействие  учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни 
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направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и 

технологии и физическа култура.) и по БДП. 

 

Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са: 

- основна; 

- допълнителна; 
Различните форми гарантират резултати в следните посоки: 

-задоволяване на детските потребности от актуална информация; 

-съобразяване с възрастовите особености на децата 

-постигане осигуреност на детската себеизява и творчество; 

-разширяване свободата на педагога за действие; 

Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата 

на игра. 

Тя се организира само в учебно време /15 септември до 31 май на следващата година/ 

Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления: Български език и литература, Математика, 

Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура. 

В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на 

детето по седемте образователни направления. Те допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на 

детето. Организират се по преценка на учителя извън времето за провеждане на педагогическите ситуации в съответствие с 
интересите и потребностите на децата. 

Допълнителните форми се организират както в учебно време /15 септември до 31 май на следващата година/, така и в 

неучебното време /от 1 юни до 14 септември на съответната година/. 

Допълнителни форми са: 

- самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата и интересите на децата; 

- дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни 

празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда. 

Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие. 

 

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. 

 

Конкретното разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично 

разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната 

година и се утвърждава от директора на детската градина. 
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Седмично разпределение на педагогическите ситуации: 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

I група II група III подг. група IV подг. група 

(15 – 20 мин.) (15 – 20 мин.) (20 – 30 мин.) (20 – 30 мин.) 

Брой 

педагогически 

ситуации 

по образователни 

направления 

Брой 

педагогически 

ситуации 

по образователни 

направления 

Брой  

педагогически 

ситуации 

по образователни 

направления 

Брой  

педагогически 

ситуации 

по образователни 

направления 

1. Български език и литература 1 2 2 3 

2. Математика 1 1 2 3 

3. Околен свят 1 2 2 2 

4. Изобразително изкуство 2 2 2 2 

5. Музика 2 2 2 2 

6. Конструиране и технологии 1 1 2 2 

7. Физическа култура 3 3 3 3 

Общ брой педагогически ситуации 
при целодневна организация 

11 13 15 17 

 

Тематично разпределение за всяка възрастова група: 

 

Тематичното разпределение за всяка възрастова група се разработва от учителите на конкретната група преди 

началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. 

Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по 

образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от 

обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. 

Всяко образователно направление има своите специфични цели и задачи за формиране на конкретни специални 

компетентности. Темите предполагат динамика в търсенето на интегративни връзки на познанието и уникалност на 

педагогическото взаимодействие. В организационно-методически план учителят има възможност да разкрие общи връзки 

между знанията, уменията, отношенията на две и повече направления 

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се 
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осъществява по програма за обучение по БДП, като част от интердисциплинарен комплекс. 

 

VI. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС 

 

Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и тематично 

разпределение за организиране на обучението и възпитанието по БДП в детската градина. В нея са формулирани и очакваните 

резултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП. Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен 

и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното 

образование и възпитание на личността. 

В детската градина се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в 

пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществените правила и норми за 

лична и колективна безопасност. Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен 

комплекс: 

1. Гражданско образование, област на компетентност „социална политика, справедливост и солидарност”- детето 

обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности. 

2. Здравно образование, област на компетентност „Безопасност и първа помощ”- детето назовава нещата, които са 

опасни в обкръжаващата среда. 

3. Интеркултурно образование, област на кампетентност „Културна осъзнатост”- сравнява норми на поведение в 

културно различен битов и празничен контекст. 

Програмното съдържание е разпределено в области на компетентност, тематични направления и конкретни теми и 

осигурява спираловидно и системно надграждане на знанията и уменията през цялата учебна година за всички възрастови 

групи 
 

Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина: 
 

 1.Формиране на начални представи за пътната среда 

2.Формиране на учения за безопасно движение на пътя   

3.Формиране на култура на поведение на пътя 

 

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в 

следните направления: 

 - 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 
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- Понятие за пътнотранспортно произшествие 

- Сензорна и моторна двигателна активност 

Обучението по БДП се осъществява в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, интегрирано 

по различните образователни направления, с основна дейност игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в 

следните аспекти: интелектуален,комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи, използвани самостоятелно, 

както и в комбинация: информационно- познавателен, игрово- познавателен, практико- изпробващ. 

 

Разпределение на броя на основните педагогически ситуации за обучението по БДП : 

 

Първа група Втора група Трета група Четвърта група 

5 педагогически  

ситуации 

5 педагогически 

ситуации 

6 педагогически 

ситуации 

7 педагогически 

ситуации 

 

Първа група 

 

Темите в програмата реализират следните основни идеи: 

1.Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма 

2.Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.  

3.Спазване правила при пътуване в автомобил. 

 4.Познаване наименования на превозни средства. 

5.Развиване на обща представа за детето като участник в движението 

№ Области на компетентност 
Тематично 

направление 
Тема Очаквани резултати и нови понятия 

1. Пътна среда Елементи, обхват и вид 
на пътя 

Моят дом Има представа за сградите и пътя 

пред дома си. 

Ориентира се по сградите и пътя пред 

дома. 

Различава кое се движи и кое не се движи 

на пътя. 

Определя подвижни и неподвижни 

елементи. 

*Дом, път, движи се, не се движи. 
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2. Пътна среда Обезопасителни и 

защитни средства 

Пътувам с мама и 
татко 

Знае мястото си в автомобила и 

назовава предпазни средства, които 

използват децата. 

Знае предназначението на предпазните 

средства при пътуване в автомобил. 

Разбира, че в превозното средство 

трябва да се спазват правила. 

Спазва норми на безопасно поведение, 

когато пътува в автомобил. 

*Дете-пътник,детско столче, седалка, 

колан, правила. 

3. Пътна среда Пътни превозни 

средства 

Моите играчки Знае наименованията на някои 

превозни средства и се ориентира в 

техните части. 

Разпознава игрови средства и ги 

използва по предназначение. 

*Камионче, моторче, влакче, количка 

4. Пътна среда Пътна сигнализация Разпознавам звук и 
цвят 

Формира сензорни усещания и 

възприятия за звук и  цвят. Вслушва се 
в различни звукове и ги определя по 

сила. Разпознава цветовете на 

светофара - червен, жълт и зелен цвят. 

*Силен и слаб звук, звук на кола, 

цветове - червено, жълто и 

зелено. 
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 5. Пътна среда Участници в движението С мама и татко на 

разходка 

Придвижва се за ръка с възрастните, 

когато се разхожда по улицата. 

Определя разстоянието до възрастния 

близо и далече. Разпознава участници в 

движението. Да се научат къде и как се 

движат по улицата. Разпознава 

участници в движението 

 

График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” 

 

 

 

Втора група 

Темите в програмата реализират следните основни идеи:  

     1.Разпознаване основните елементи на улицата. 

     2.Съобразяване местата за игра съобразно безопасността. 

     3.Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна уредба.  

     4.Познаване пътни знаци с основни превозни средства. 

     5.Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“.  

     6.Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека. 

 

№ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМА МЕСЕЦ 

1. Околен свят „Моят дом” 
„Аз живея тук“ 

м. X. 2019г. 

4-та седмица 

2. Околен свят „Пътувам с мама и татко” 
„В автобуса“ 

м. XI. 2019г. 

7-ма седмица 

3. Конструиране и технологии „Моите играчки” 

„Автомобил“ 
м. I. 2020г. 

14-та седмица 

4. Околен свят „Разпознавам звук и цвят“ 

„В парка” 
м. IV. 2020г. 

26-та седмица 

5. Конструиране и технологии „С мама и татко на разходка“ 
„Вече мога“ 

м. V. 2020г. 

30-та седмица 



20 

 

 

   № Области на компетентност 
Тематично 

направление 
Тема Очаквани резултати и нови понятия 

1. Пътна среда Елементи, обхват и вид 

на пътя“ 

Нашата улица. Изброява основни елементи на улицата. 

Знае къде се движат пешеходците, къде 

превозните средства. Знае улица и 

нейните съставни елементи. 

Разбира къде се движат хората и къде 

превозните средства. 

*Улица, тротоар, бордюр, платно, 

пешеходна пътека тип 

„Зебра“*Пътни знаци - М8.1, превозни 

средства по суша 

2. Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя 

Опасни и безопасни 

места за игра 

Къде играят децата?  Знае къде не може да играе - на уличното      

платно, край паркирали коли в близост до 

бордюра. Познава правила за безопасна 

игра с ролери, тротинетка, триколка. 

Знае къде е опасно да играе на улицата и 

защо. 

*Опасност, безопасност, 

придвижване между 

паркирали коли, ролер, тротинетка, 

триколка 

3.  Правила за 

движение в 

жилищна зона“ 

Пресичам 
безопасно 

Знае правилата за пресичане на 

улицата без светофарна 

уредба. Предвижда опасностите при 

пресичане на 

улица. Спазва правила при пресичане на 
улица със и без светофарна уредба. 
* Пресичане на улично платно без 

светофарна уредба, 

сблъсък. 
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4. 

  
Пътна сигнализация 

 
Светофар-другар 

 

Знае значението на светофара като 

помощник в 

движението 

Разпознава сигналите на светофара и 

спазва правилата 

за пресичане. 

* Светофар, пресичане на улично 

платно със 
светофарна уредба. 
 

 

5. 

  
Основни правила за 
движение на велосипед“ 

 
Моят велосипед 

 

Знае и изброява частите на детски 

велосипед и знае за 

какво служат. Знае как да потегля, да 

спира, да паркира 

и да регулира темпото на велосипеда с 

помощни колела. 

Знае защитните, обезопасителни 

средства за велосипед. 

Кара с умерено темпо и пази 

равновесие при потегляне, 

движение напред и спиране с 

велосипед. 

*Велосипед с помощни колела, 

звънец, детска каска, 

спирачки, потегляне, спиране, 

движение напред, каране 

в права посока. 
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График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” 

 

 

Трета група 

 

Темите в програмата реализират следните основни идеи 
1. Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала. 

2. Разпознаване на пътните знаци от различните видове и светлинните средства. 

3. Спазване на основни правила за пешеходци и развитие на навици за културно поведение. 

4. Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за велосипедисти. 

5. Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода 

 

 № Области на компетентност 
Тематично 

направление 
Тема Очаквани резултати и нови понятия 

  1. Пътна среда Елементи, обхват и 

вид на пътя 

Кварталът, в който 

живея 

Може да определя пространственото 

разположение на елементите в 

квартала. Прави разлика между 

еднопосочно и двупосочно пътно 

платно. Ориентира се   в елементите 

на по-широко      пространство – 

сгради, видове пътни платна, 

№ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМА МЕСЕЦ 

1. Околен свят „Светофар-другар“ 
„Светофар” 

м. XI. 2019г. 
8-ма седмица 

2. Околен свят „Къде играят децата?“ 
„Опасно-безопасно” 

м. XI. 2019г. 
8-ма седмица 

3. Конструиране и технологии „Пресичам безопасно“ 
„Пътни знаци” 

м. XI. 2019г. 
8-ма седмица 

4. Околен свят „Нашата улица“ 
„Спазвам правилата” 

м. IV. 2020г. 
29-та седмица 

5. Околен свят „Моят велосипед“ 
„Моята безопасност” 

м. IV. 2020г. 
29-та седмица 
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пешеходна пътека при двупосочно 

движение. 

*Еднопосочно и двупосочно пътно 

платно, ляво-дясно, пешеходна 

пътека. 

* Пътни знаци – М 8.2, пресичане на 

двупосочно пътноплатно. 

  2.  Пътни знаци Познавам ли 

пътните знаци 

Познава характерни особености на 

указателните знаци, като се 

ориентират в тяхната форма и цвят. 

Знае как се преминава под подлез. 

Осмисля ролята на пътните знаци за 

пешеходеца и съобразява  

поведението сиспрямо тях. 

*Предупредителни и указателни 

пътни знаци А18- „Пешеходна 

пътека“, А 19 – “Деца“ 

  3.  Пътни превозни 
средства 

Могат ли хората 

без превозни 

средства 

Има представа за превозни средства 

по суша, въздух и вода и ги сравнява. 

Може най-общо да определи 

причините за удар между тях. 

*Превозни средства по суша, въздух и 

вода – каруца, автомобил, камион, 

автобус, влак, кораб, самолет. 

*Превозни средства със специален 

режим на работа – пожарна, 

полицейска кола. Удар. 

  4. Правила и култура 

на поведение на 

пътя 

Правила за 

движение на 

пешеходец 

Какво трябва да 

знае малкия 

пешеходец 

Изброява правилата, които трябва да 

спазва пешеходеца. Да познава 

правилата за пресичане на двупосочно 

платно. Наблюдава и съобразява 

светлинни сигнали. 

*Пресичане на двупосочно пътно 

платно с възрастен, светлинни 

сигнали 
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  5.  Правила за 

движение с 

велосипед 

Какво трябва да 

знае малкият 

велосипедист 

Изброява правила, които трябва да 

спазва велосипедиста. Знае при какви 

случаи е водач, в какви пешеходец и 

защо трябва да носи 

светлоотразителна 

жилетка. Регулира поведението си 

при сигнал. 

* Пешеходец с велосипед, 

светлоотразителна жилетка, 

каране в права посока, каране с 

умерено темпо,паркиране. 

  6.  Опасни и безопасни 

места за игра 

На площадката по 

БДП 

Познава правилата за пресичане на 

двупосочно движение. Пресича 

двупосочно улично платно с помощ. 

*Двупосочно движение. 

 

 

График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” 

 

№ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМА МЕСЕЦ 

1. Околен свят „Кварталът, в който живея” 
„Движение по улицата” 

м. IX. 2019г. 
2-ра седмица 

2. Конструиране и технологии „Познавам ли пътните знаци ” 
„Превозни средства-велосипедист” 

м. IX. 2019г. 
2-ра седмица 

3. Конструиране и технологии „Могат ли хората без превозни средства ” 
„Спешен телефон” 

м. X. 2019г. 
4-та седмица 

4. Околен свят „Какво трябва да знае малкия пешеходец ” 
„В големия град” 

м. IV. 2020г. 
28-ма седмица 

5. Околен свят „Какво трябва да знае малкият 

велосипедист ” 
„В големия град” 

м. IV. 2020г. 
28-ма седмица 

6. Конструиране и технологии „На площадката по БДП ” 
„Нашата улица” 

м. IV. 2020г. 
28-ма седмица 
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Четвърта група 

 

Темите в програмата реализират следните основни идеи: 

1.Ориентиране в пътната среда и маркировката в града. 

2.Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище със и без светофарна уредба, и при 

наличие на регулировчик. 

3.Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт. 

4.Постигане на знания и умения като участник - велосипедист. 

5.Усъвършенстване на сензомоторни умения за защитеност. 

 

 

№ Области на компетентност 
Тематично 

направление 
Тема Очаквани резултати и нови понятия 

1. Пътна среда Елементи, обхват и вид 

на пътя 

Градът/селото 

в което живея 

Спазва правила на поведение и има 

културни навици при движение в 

родното място. 

Детето да познава и описва 

забележителности на родното място. 

Знае начини на придвижване по 

булевард, пресичане, преминаване под 

подлез или надлез. 

*Булевард, кръстовище, пътен знак Е 

21-“Подлез“ 
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2. Правила и култура 

на поведение 

Правила за движение 

на пешеходец 

На улицата Познава основните обществени правила 

и норми за пресичане на кръстовище. 

Познава сигнали подавани от 

регулировчик – забранено, разрешено 

преминаването. 

Осъзнава опасността от неправилни 

действия при пресичане на кръстовище. 

Съобразява поведението си спрямо 

указанията на регулировчика. 

*Пресичане на кръстовище със и без 

светофарна уредба, пресичане на 

кръстовище при наличие на 

регулировчик 

 

3. Правила и култура 

на поведение на 

пътя 

Правила на поведние 

на автобусна спирка 

Пътувам с автобус Демонстрира адекватно културно и 

социално присъствие на спирката и в 

автобуса.  

Притежава културни и социални навици 

за лична и колективна 

безопасност, когато пътува в автобус. 

*Правила на поведение като чакащ 

автобус и като пътник в 

превозното средство. 

4. Правила и култура 

на поведение на 

пътя 

Правила за движение 

в жилищна зона 

Моят път до 

детската градина 

Има практически план за 

безопасно придвижване. 

Изразява готовност за спазване на 

правила за придвижване.  

Познава безопасния маршрут до 

детската градина. 

*Придвижване с възрастен, безопасен 

път. 
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5. Пътна среда Пътни превозни средства Изправност на 
велосипеда 

Разпознава основните части на 

велосипеда и техните функции. Знае 

значението на безопасност и 

изправност на велосипед. Разбира 

личната безопасност във връзка с 

изправността на велосипеда. 

*Велосипед без помощни колела, дете-
велосипедист, устройство за излъчване 
на бяла или жълта светлина отпред и 
светлоотразител отзад 
 

6. Пътна среда Пътни знаци Кои знаци познава 

велосипедиста 

Знае как да регулира поведението, 
съобразно знаците.  
Познава пътни знаци за велосипедисти. 

*Предупредителни знаци за опасност – 

А20, забранителни знаци – Б9 

7. Правила и култура 

на поведение на 

пътя“ 

Основни правила за 

движение на велосипед 
На площадката за 

велосипедисти 

Демонстрира готовност за спазване на 

правила и регулиране на поведението. 

Спазва предписанията на пътните знаци 

и правила при игра с велосипед. 

*Велопътека, завой наляво, завой на 

дясно, змейка. 

 

График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” 

 

 

№ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМА МЕСЕЦ 

1. Околен свят „Градът, в което живея ” 
„Аз се движа безопасно” 

м. IX. 2019г. 
2-ра седмица 

2. Околен свят „На улицата” 
„Улицата има свои правила” 

м. IX. 2019г. 
2-ра седмица 

3. Конструиране и технологии „Пътувам с автобус ” 

„Спазвам правилата” 
м. IX. 2019г. 
2-ра седмица 
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4. Конструиране и технологии „Моят път до детската градина ” 
„Кръстовище” 

м. IX. 2019г. 
2-ра седмица 

5. Околен свят „Изправност на велосипеда” 
„По суша, въздух или вода” 

м. I. 2020г. 
17-та седмица 

6. Околен свят „Кои знаци познава велосипедиста” 
„Открий и запомни” 

м. IV. 2020г. 
27-ма седмица 

7. Конструиране и технологии „На площадката на велосипедисти” 
„Велосипед” 

м. V. 2020г. 
32-ра седмица 

 

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри. 
За постигането 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 и нормативната уредба, регламентираща 

безопасното движение и др. 

 

Проследяване на резултатите от предучилищното образование 

Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група отразява съответствието с очакваните резултати 

по образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, 

конструиране и технологии и физическа култура 

Акцентирайки върху опознаването на потребностите, възможностите, проблемите и предпочитанията на децата, то 

дава обективна информация за детското развитие и отговор на следните въпроси: 

-каква е степента на ориентиране на децата в представи, умения и отношения; 

-как да изградим подходяща педагогическа стратегия за развитие на детето; 

-как да включим и родителите като партньори в този специфичен етап от детското развитие. 

Проследяването на резултатите от предучилищното образование се осъществява от учителите на съответната група в 

началото (втората и третата учебна седмица) и 14-дневен срок преди края на учебното време. 

Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата и в детското портфолио в 

индивидуални протоколи. 

Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и способностите проявени в процеса на 

предучилищното образование и очакваните резултати по образователните направления и обучението по БДП, като се 

акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционално развитие. 

За децата в първа група – в началото на учебната година се провежда обследване /скрининг тест – кратък вариант/, 

чрез наблюдение на показателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и двигателно развитие; езиково, познавателно, 

социално и емоционално развитие; активност, игра и учене. 

В подготвителните групи за училище (5–7-години) при проследяване на резултатите е необходимо да се проследи 

цялостно развитие на детската личност; придобиването на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, 
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необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование. А в края на четвърта подготвителна група се 

провежда тест за училищна готовност. 

Постиженията на децата по отделните направления се отчитат на три нива: справя се самостоятелно, справя се с 

насочващи въпроси и справя се с помощ от учителя. 

След изпълнение на диагностичните процедури учителите информират родителите за индивидуалните постижения на 

детето, чрез информационен лист за родителя. Обективно, професионално, етично и толерантно учителят на групата 

запознава родителите с резултатите като акцентира върху силните страни на детето, съобщава за трудностите , които среща 

детето към момента на проследяване на резултатите и очертава необходимостта от следващи стъпки за развитие на детето в 

детската градина и у дома. 

Водещи методи на проследяване на постиженията на децата са: 

-педагогическо наблюдение; 

-практически и игрови методи; 

-естествен педагогически експеримент; 

-беседа; 

-проучване продуктите на детското творчество. 

За екипа на детска градина ,,Радост‘‘, проследяването на постиженията на децата не е просто процедура за изчисляване 

на коефиценти. За нас това са придружаващи ежедневната ни работа процеси на: схващане и разбиране, образуване и 

създаване,  познаване и ориентиране, осмисляне и научаване. Ето защо, определянето на постиженията на децата се 

осъществява при непринудено възприемане на инструкцията под форма на позната за детето игрова дейност. 

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.В края на 

предучилищното образование за осигуряване на продължаващо взаимодействие между образователните институции 

портфолиото им се предава. 

 

Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

 

Ние сме убедени, че чрез сътрудничеството и взаимодействието между участниците в предучилищното образование 

/деца, учители, директор, родители, различни институции/ ще създадем условия за осигуряване на щастливо детство на всяко 

дете, за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Така ще положим основите за учене през целия 

живот. 

Детската градина като образователна институция ,,проектира‘‘ бъдещото развитие на децата на основание на 

взаимодействието със семейството. В този смисъл организацията на живот в детското заведение е предмет на взаимна 

договореност и ангажимент. Екипът на детска градина ,,Радост‘‘, разбира необходимостта от сериозно професионално 

отношение и прилага принципите на приобщаващото образование в работата с децата и семейството. 

Чрез формите на взаимодействие целим да провокираме инициативност в сътрудничеството между участниците в 

предучилищното образование. Отчитайки различната семейна среда на детето и нейните особености извеждане на преден 

план педагогическото образование на родителите. 
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Формите на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството са индивидуални и групови и 

се осъществяват: 

-на ниво група –Родителски актив; 

-на ниво детска градина –Обществен съвет. 

Индивидуални форми на сътрудничество са: 

-индивидуален разговор – /първоначален, опознавателен, информативен, рутинен/-провежда се в удобно за двете 

страни време; 

- индивидуална консултация - / по инициатива на учителя или родителя; 

- съобщения-устни и писмени / е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата/. 

Групови форми на сътрудничество с родителите: 

-родителски срещи / общи и по групи/ – провежда се по три - в началото на учебната година, след първото полугодие и 

в края на учебната година, а според потребностите и желанията на родителите може да се проведат и извънредни - 

допълнителни.  

Образователни форми на взаимодействие - ,, Училище за родители‘‘/тренинги, беседи, дискусии /. 

Форми на пряко участие на родителя - открити моменти от живота на детето в детската градина, педагогически 

ситуации, празници и развлечения, „отворени врати“ за родителите във всеки удобен за тях момент от режима/. 

Друга форма на комуникация за периодично предоставяне на информация, относно предстоящи празници, важни 

събития в детската градина; статии или материали във връзка с детското развитие; новини от живота в детската градина; 

продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др. са: информационни табла за родителя, фейсбук на 

групата и на детската градина, сайт на детската градина. 

За нас, съвременната детска градина може да отговаря на изискванията на времето само тогава, когато в нея работи 

стабилно социално партньорство, готово да промени света в името на детето.Обединяването на усилията в системата за 

интеграция и взаимодействие детска градина-семейство-общественост дава възможност на всяко звено да установи своята 

отговорност чрез пряката ангажираност с децата за постигане стратегическите цели на детската градина. 

 

Очаквани резултати: 

 Повишаване равнището на житейско-педагогическата култура на съвременното семейство. 

 Придобиване на реална представа и оценка на педагогическото ежедневие, от гледна точка на преки участници 

в него. 

 Нов тип взаимоотношения с педагогическите специалисти, продиктувани от съпреживяното заедно с тях. 

 Удовлетвореност от възможността за личностна подкрепа не само на собственото дете, а и на децата от гупата. 
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МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ДГ ,,РАДОСТ‘‘- ДЕТСКА ГРАДИНА НА ВСЕКИ 

Да служим на хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси, като: 

- създадем условия за развитие на личността на детето, осъзнато за силните си страни, способно да ги развива и 

прилага за себе си и в полза на обществото; 

- допринасяме за постигане на устойчив обществен и икономически просперитет при утвърждаване на демократичните 

ценности, уважението към различието, социалното сближаване, активното гражданско участие и междукултурния диалог; 

- възпитаваме в разбирането, че приобщаването в образователната система на всички деца, независимо от различията 

им в образователните потребности е ценност за цялото общество и негова грижа; 

- осигуряваме възможности за лична, социална и професионална реализация на всички участници в предучилищното 

образование 

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

За нас е важно детската градина да запази своя облик и традиции като осигури: 

Радостни преживявания – Запазване ценността на детството / емоционално благополучие-щастливо дете / 

Атрактивност-Педагогическо взаимодействие наситено с игрова дейност и интеракция / играем и знаем, знаем и 

можем, можем и действаме, действаме и успяваме заедно /. 

Добронамереност-Равен старт на всички деца: уважение към различното./не е страшно да си различен, страшното е да 

си безразличен  / 

Отговорност-Нови актуални компетентности на съвременния учител. стимулиращ, провокиращ, подкрепящ, 

диалогичен сътрудник и партньор / 

Сътрудничество - Позитивен организационен климат. / дейности за хора от всички възрасти /  

Творчески изяви- Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете / осъзнато за силните си страни, 

способно да ги развива и прилага за себе си и в полза на обществото /.  

 

V. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 

 

1. Демократизация и хуманизация на управленската дейност и възпитателната работа - поставяне на детето в центъра 

на педагогическите взаимодействия.  

2. Позитивното възпитание  в основата на педагогическото взаимодействие.  

3. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието.  

4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на 

детското заведение съобразно новите потребности изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно 

пространство.  
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5. Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството  

6. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото 

образование – образование през целия живот.  

 

VI. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

 

Развитие на детското заведение в условията на прилагането на Закона за предучилищно и училищно образование, чрез 

създаване на благоприятна , насърчаваща и подкрепяща среда за деца и учители, в партньорство с родители и институции за 

утвърждаване на детска градина ,,Радост‘‘ в предпочитано място за отглеждане, възпитаване, социализиране и обучение на 

деца и превръщането й в място за дейности за хора от всички възрасти, в детска градина на всеки. 

 

VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

1.Постигане на европейско качество на образованието, чрез повишаване качеството и ефективността на образователно-

възпитателния процес. 

2.Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп за 

свободен избор в образователно-възпитателния процес на всички деца. 

3.Създаване на благоприятна среда, осигуряваща интереса и мотивацията за повишаване на грамотността. 

 

VIII. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

1.Осигуряване позитивно обшуване в различна от семейната среда, чрез повишаване качеството на социално- 

педагогическата работа: 

- успешна адаптация на новопостъпили деца;  

- училищна готовност и положителна нагласа към новата социална роля ,,ученик‘‘. 

2. Прилагане на иновативна педагогическа практика. 

3. Интегриране на деца със специални образователни потребности. 

4. Осигуряване на подкрепяща среда на деца от уязвими групи. 
5. Реализиране на политики за пълен обхват и задържане на децата в детската градина. 
6. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на кадрите. 

7. Реализиране на ефективни форми на сътрудничество и участие на родителската общност в дейността на детската 

градина. 

8. Утвърждаване на детското заведение като необходима, модерна и достъпна обществена институци 
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IX. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

 

Равен достъп- детската градина  прилага форми и методи за идентифициране и посрещане на различните потребности 

на децата, като дава възможност на всички, независимо от социално- икономическия им произход или лични обстоятелства, 

да развият пълния си потенциал, чрез учене през целия живот. 

Единство в многообразието-подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-

образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща 

образователна политика. Детската градина  прилага принципите на приобщаващото образование, като отчита индивидуалните 

различия в образователните потребности на 

всяко дете  и се адаптира към тях, за да приобщи всички деца в обучението, културата и общността си. 

Сътрудничество- детската градина осигурява възможности за широко участие на всички ключови заинтересовани 

страни в процесите на обсъждане на проблемите и формулиране на политики за решенията им. 

Екипност-екипен принцип на работа, етичност и колегиалност, спазване на Етичен кодекс. 

Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни 

актове. 

Коректност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и мерки при 

сътрудничество на всички заинтересовани страни; 

Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на образователната система предполага 

висока степен на информираност на обществото; 

Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или други 

социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на приетите стратегически цели; 

 

X. ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

 Демократизиране на управлението.Делегиране на права и отговорности; 

 Разграничение и фактическо разпределение на компетентности в зависимост от интелектуалния потенциал на 

членовете на педагогическата общност; 

 Създаване на организационни форми, които да позволяват оптимизиране на образователните услуги; 

 Създаване на постоянно действащи/временни екипи/комисии в организационно-управленската структура на ДГ;  

 Включване на педагогически специалисти и друг персонал в екипите за обхват; 

 Технически, административно и организационно съдействие на екипа за обхват в района на детската градина; 

 Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на ДГ; 

 Поддържане на интернет страница; 

 Участие в проекти/програми (общински, национални, международни); 
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 Популяризиране на постижения на деца и учители; 

 Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители; 

 Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите. 

 Изграждане на ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  

 Осигуряване на единство на обучение, възпитание, социализация и развитие на всяко дете при овладяване на 

минимума от знания, съобразно ДОС.  

 Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни 

методи, компютърни програми „mozaBook‘‘ ; 

 Създаване на образователна среда, гарантираща толерантност, право на избор и благополучие на детето;  

 Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес. 

 Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за деца със СОП и децата в риск; 

 Прилагане на разнообразни методи и практики за по-пълноценно запознаване на детето с живота и природата 

/наблюдения, екскурзии и др./ 

 Прилагане на форми и методи за формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност, умения за 

самооценка; 

 Прилагане на педагогическа технология за изграждане на умения за работа в екип на базата толерантност и 

приемане на различията. 

 Участие в подходящи програми за обучение на деца с различни интереси, потребности и социален статус 

 Поддържане на школи по интереси срещу заплащане от родителите. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
 

 Ученето през целия живот – осъзната необходимост на педагогическата общност. 

 Пълноценно усвояване на средствата за квалификация; 

 Проучване на интересите и потребностите педагогическия екип и служителите за избор на теми за квалификация; 

 Квалификационни форми: вътрешни, външни, дистанционни, он-лайн; 

 Включване на екипа в проекти; 

 Обмен на добри педагогически практики, популяризиране; 

 Кариерно развитие на - придобиване на ПКС; 

 Провеждане на съвместна квалификация с родители; 
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ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 Финансиране от държавния и общинския бюджет;  

 Разработване на проекти с външно финансиране;  

 Утвърждаване на правилници, свързани със СФУК. 

 Сключване на договори с фирми за осъществяване на дейности, които не са дйност на детската градина; 

 Привличане на спонсори за подобряване на МТБ. 

 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
 

 Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за деца и персонал. 

 Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: 

- поддържане на съвременен интериор, съобразно възрастта в занималните; 

- непрекъснато поддържане на дворното пространство; 

- обогатяване на игровата и дидактичната база; 

 Социално осигуряване и развитие на екипа: 

-осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонал. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детска градина ,,Радост‘‘. 

2.Стратегията се приема на Педагогически съвет.Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет. 

3. Настоящата Стратегия намира израз в плановете на детска градина,,Радост‘‘, които се приемат на Педагогически 

съвет. 

4.Стратегията се приема за периода 2016/2020 година, но при необходимост може да се актуализира. 

 

Настоящата стратегия за развитие на ДГ „ Радост“ има отворен характер с оглед нейното изменение, обогатяване и 

актуализиране на целите, задачите, средствата, съобразно динамиката на променящата вътрешна и външна среда. 

 


	II. НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ:
	Политиката на страната е да поддържа съпоставима на европейските измерения образователна система, която да бъде решаващ фактор в съвременното общество, обществото на знанието. А образованието е специфична дейност със специфична
	цел - формиране на очаквания от обществото образ на бъдещите негови равноправни членове. Така пред него се очертава задача да отговори на потребностите на едно променено по своята структура и потребности общество. Общество, в което се откриват няколко...
	В историята на образованието предучилищното образование е относително най-младата подсистема, но несъмнено основен елемент на образователните системи в различните страни на света, включително и в България. В този смисъл в очерталата се обществено- ико...
	Детска градина ,,Радост‘‘ е образователна институция, в която се приемат деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, а при свободни места и желание на родителите и при навършване на 2 години към началото на учебната година на постъпва...
	АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ

	Концептуални идеи на програмната система
	Детската градина е център за развитие на личността и на общността. Като публична институция тя служи на хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси.
	Детската градина осигурява уникално игрово-образователно пространство.Тя е образователна институция, където възпитанието и обучението се реализират като взаимно свързани процеси, гарантиращи културата на индивидуалността и на обществото.
	За екипа на детска градина ,,Радост'' основополагаща е тезата за развитие на детската личност и взаимоотношението дете- култура. С нея са свързани и основните принципни положения, които са залегнали при организацията на педагогическия процес, при подб...
	Защита правото на детето:
	2.Форми на педагогическо взаимодействие.
	Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.
	Седмично разпределение на педагогическите ситуации:
	Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина:
	Разпределение на броя на основните педагогически ситуации за обучението по БДП :
	Първа група
	Темите в програмата реализират следните основни идеи:
	1.Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма
	2.Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.
	3.Спазване правила при пътуване в автомобил.
	4.Познаване наименования на превозни средства.
	5.Развиване на обща представа за детето като участник в движението
	График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата”
	График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” (1)
	График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” (2)
	График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата” (3)
	Проследяване на резултатите от предучилищното образование
	Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група отразява съответствието с очакваните резултати по образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и техн...
	Акцентирайки върху опознаването на потребностите, възможностите, проблемите и предпочитанията на децата, то дава обективна информация за детското развитие и отговор на следните въпроси:
	-каква е степента на ориентиране на децата в представи, умения и отношения;
	-как да изградим подходяща педагогическа стратегия за развитие на детето;
	-как да включим и родителите като партньори в този специфичен етап от детското развитие.
	Проследяването на резултатите от предучилищното образование се осъществява от учителите на съответната група в началото (втората и третата учебна седмица) и 14-дневен срок преди края на учебното време.
	Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата и в детското портфолио в индивидуални протоколи.
	Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и способностите проявени в процеса на предучилищното образование и очакваните резултати по образователните направления и обучението по БДП, като се акцентира и върху показатели св...
	За децата в първа група – в началото на учебната година се провежда обследване /скрининг тест – кратък вариант/, чрез наблюдение на показателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и двигателно развитие; езиково, познавателно, социално и емоци...
	В подготвителните групи за училище (5–7-години) при проследяване на резултатите е необходимо да се проследи цялостно развитие на детската личност; придобиването на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно премин...
	Постиженията на децата по отделните направления се отчитат на три нива: справя се самостоятелно, справя се с насочващи въпроси и справя се с помощ от учителя.
	След изпълнение на диагностичните процедури учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето, чрез информационен лист за родителя. Обективно, професионално, етично и толерантно учителят на групата запознава родителите с резултати...
	Водещи методи на проследяване на постиженията на децата са:
	-педагогическо наблюдение;
	-практически и игрови методи;
	-естествен педагогически експеримент;
	-беседа;
	-проучване продуктите на детското творчество.
	За екипа на детска градина ,,Радост‘‘, проследяването на постиженията на децата не е просто процедура за изчисляване на коефиценти. За нас това са придружаващи ежедневната ни работа процеси на: схващане и разбиране, образуване и създаване,  познаване ...
	В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.В края на предучилищното образование за осигуряване на продължаващо взаимодействие между образователните институции портфолиото им се предава.
	Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование
	Ние сме убедени, че чрез сътрудничеството и взаимодействието между участниците в предучилищното образование /деца, учители, директор, родители, различни институции/ ще създадем условия за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, за изграждане на...
	Детската градина като образователна институция ,,проектира‘‘ бъдещото развитие на децата на основание на взаимодействието със семейството. В този смисъл организацията на живот в детското заведение е предмет на взаимна договореност и ангажимент. Екипът...
	Чрез формите на взаимодействие целим да провокираме инициативност в сътрудничеството между участниците в предучилищното образование. Отчитайки различната семейна среда на детето и нейните особености извеждане на преден план педагогическото образование...
	Формите на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството са индивидуални и групови и се осъществяват:
	-на ниво група –Родителски актив;
	-на ниво детска градина –Обществен съвет.
	Индивидуални форми на сътрудничество са:
	-индивидуален разговор – /първоначален, опознавателен, информативен, рутинен/-провежда се в удобно за двете страни време;
	- индивидуална консултация - / по инициатива на учителя или родителя;
	- съобщения-устни и писмени / е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата/.
	Групови форми на сътрудничество с родителите:
	-родителски срещи / общи и по групи/ – провежда се по три - в началото на учебната година, след първото полугодие и в края на учебната година, а според потребностите и желанията на родителите може да се проведат и извънредни - допълнителни.
	Образователни форми на взаимодействие - ,, Училище за родители‘‘/тренинги, беседи, дискусии /.
	Форми на пряко участие на родителя - открити моменти от живота на детето в детската градина, педагогически ситуации, празници и развлечения, „отворени врати“ за родителите във всеки удобен за тях момент от режима/.
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