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І. Въведение  

 
 

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. При разработването и педагогическият екип се ръководи от 

стратегията за развитие на ДГ и визията за: 

 Детето - главната ценност, активен участник.  

 Детето - различно, уникално и неповторимо, с индивидуални темпове на развитие.  

 Включване на „различното“ дете чрез подкрепа, уважение и толерантно 

 Равен старт, равен достъп и качествено образование, съответстващо на потребностите на съвременното дете;  

 Придобиване на компетентностите по всяко от образователните направления, като се отчитат интересите, възможностите и 

възрастовите характеристики.  

 Всяка дейност по образователните направления да осигурява щастливо детство на всяко дете, да изгражда мотивация и 

увереност в собствените му възможности.  

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).  

 

ІІ. Цели, философия, приоритети и основни принципни положения на програмната система за всяка група. Очаквани резултати 

при реализиране на Програмната система. 

 

2.1. Цел:  

Постигане на качествено, съвременно и модерно образование чрез изграждане на хуманна, функционална и позитивна 
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образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор на всички деца. 

 

2.2 Философия и принципни положения: 

 

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 

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; 

 природособразен 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.  

 Конструктивното социално партньорство придобива все по-голяма важност за резултатността от процеса на 

модернизация на образованието и синхронизация с европейските и световните стандарти. Това налага необходимостта от 

разработване, въвеждане и апробиране в практиката на работещи политики за информираност в общността и привличане 
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на социалните страни като партньори за обществена подкрепа на образователната ни институция. 

 

2.3. Приоритети на Програмната система 

 Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност „Проектно – базирано обучение с интегриране на 

информационни технологии” /работа по минипроекти със съдържателни и действени характеристики/;  

 Работа по национални проекти и други. Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване 

на позитивна образователна среда; 

 Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на детската градина на първо място чрез овладяване 

на български език; 

 Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и 

обществена среда на основата на ползотворен междукултурен диалог. 

 
 

2.4. Основни принципни положения на програмната система 

Първа  

възрастова група 

• осигуряване на равнопоставеност на всички деца при отчитане на индивидуалния им опит, възможности и темп 

на развитие;  

• развиване на самостоятелност, инициативност, стремеж към усъвършенстване и отговорност у детето;  

• формиране на умения за решаване на познавателни и практически задачи, за ориентиране в проблемни ситуации и 

откриването на решения на проблеми; 

• формиране на умения за работа в група;  

• откриване на творческите заложби у всяко дете и осигуряване на условия за разгръщане и проявяването им; 

• формиране на социални и комуникативни умения;  

• формиране на динамична система от представи, умения и отношения;  

• оптимално съчетаване на умствена и практическа работа;  

• осигуряване на максимална възможност за игра и физически упражнения. 

Втора  

възрастова група 

• осигуряване възможности на всяко дете да изразява собственото си мнение и да отстоява своята позиция;  

• създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете. Удовлетворяване на 

потребностите му за развитие, самочувствие, и самоувереност, спокойствие в общността на другите;  

• осмисляне на основни права и задължения и формиране на умения у детето да ги отстоява и спазва;  

• осигуряване на качествено възпитание и обучение и обучение на всички деца, съобразени с условията, в които се 

намират;  

• обучение с ясно изразен практически, приложен, продуктивни пресъздаващ характер с приоритет на формиране 

на когнитивни и речеви умения;  
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• прилагане на педагогически технологии на обучение с ясно изразена интерактивна и иновационна насоченост, 

ориентирани по посока на самоутвърждаване на личността на детето и развиване на неговата креативност. 

Трета 

възрастова група 

• утвърждаване на личността на детето в заобикалящата общност. Формиране на желание за сътрудничество и 

партниране, уважение и зачитане на чуждото мнение, толерантност и взаимодействие, подчинено на общи и 

различни цели;  

• осигуряване на възможности за всяко дете да изразява собственото си мнение и да осъзнава и отстоява своята 

позиция;  

• ефективност на образователните технологии на основата на тясно обвързване на съвременната теория с 

конкретните педагогически практики;  

• осъществяване на взаимодействието между детето и педагога на основата на доверие и взаимно уважение;  

• превръщане на педагога в образец на подражание;  

• приоритетно изграждане на детска общност за извършване на съвместна работа като среда за активна 

социализация; 

Четвърта  

възрастова група 

• балансирано взаимодействие между детската градина и училището, плавен преход от водещата игрова дейност 

към проявата на преднамерена познавателна активност и създаване на предпоставки за формиране на учебна 

дейност;  

• детето е център на педагогическото взаимодействие;  

• създаване на детска общност, в която се зачита другият и се придобива опит за решаване на задачи и изпълняване 

на дейности заедно;  

• ориентация към творческия потенциал на детето и педагога;  

• оптимално интегриране на образователното съдържание в направленията от програмната система;  

• осигуряване на равни шансове на всички деца. 

 

 

2.5. Очаквани резултати при реализиране на ПС 

  Реализиране на ДОС в предучилищното образование; 

  Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата – социализацията им в общността; чувство на общност към 

социалната среда; 

  Използване на нови педагогически технологии;   

  Утвърждаване конкурентноспособността на детската градина;   

  Педагогизиране на родителската общност. 
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ІІІ. Концептуални идеи на програмната система 

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. Процес на непрекъснато и постоянно взаимодействие с родителите и обществеността – пряко и 

отдалечено, дистанционно и електронно. 

Използвайки метода на проектите във всички групи, 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. 

 разширяване на кръга и подкрепата от социални партньори и доброволци. 

Проектното обучение е от особена важност за децата от уязвимите групи, за изолираните по една или друга причина 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. 

Процесът на познание е толкова важен, колкото и неговият резултат. Постигат се 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. 

 

 

ІV. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие  

4.1. 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. 
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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: 

 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; 

 формиране на положително 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 
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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. 

 

4.2.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 направления (български език и 

литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура.) и по БДП. 

 

4.2.1. 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; 

 създаване на условия за градивна комуникация. 

 

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

Тя се организира само в учебно време /от 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. 
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         Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е:  

  от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група, 

  от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група. 

 

4.2.3. 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; 

 дейности, свързани с осъществяването и реализирането на мини-проектите по групи; 

 дейности, организирани от социалните партньори, НПО и доброволци. 

 

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

педагогическо взаимодействие. 

 

V. 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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5.1. 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 

 

5.2. Примерна дневна организация на педагогическо взаимодействие при целодневна организация в учебно време. 

    Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на 

децата. 
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УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ПЪРВА /3-4г./  И ВТОРА / 4-5г./  ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

ПЪРВА /3-4г./  И ВТОРА / 4-5г./  ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

Времево 

разписание 

Форми за педагогическо взаимодействие. 

Дейности 

Времево 

разписание 

Форми за педагогическо взаимодействие. 

Дейности 

07.00 – 8.30  Прием на децата; 

 Занимания по интереси; 
 Утринно раздвижване. 

07.00 - 8.30  Прием на децата; 

 Занимания по интереси; 

 Утринно раздвижване 

08.30 - 9.00 

 

Сутрешна закуска 

 

08.30 - 9.00 

 

Сутрешна закуска 

9.00 – 10.00 

 

Педагогически ситуации 09.00-10.00 

 

Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие  

10.00 – 10.15 Подкрепителна закуска 10.00 -10.15 Подкрепителна закуска 

10.15 – 11.45 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри на открито, разходки, закалителни 

процедури; 

 Дейности по избор / индивидуални 

занимания с деца; 

 Празници и развлечения за децата. 

10.15 -11.45 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри на открито, разходки, закалителни 

процедури; 

 Дейности по избор / индивидуални 

занимания с деца; 

 Наблюдения и екскурзии; 

 Празници и развлечения за децата. 

11.45 - 12.45 Обяд; 

Подготовка за сън и почивка 

11.45-12.45 Обяд  

Подготовка за сън  

12.45 - 15.30 Следобеден сън (следобедна почивка) 

 

12.45 -15.30 Следобеден сън (следобедна почивка) 

15.30 – 16.15 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 Подвижни игри; 

 Следобедна закуска 

15.30 – 16.15 Допълнителни форми  на педагогическо 

взаимодействие: 

 Подвижни игри; 

 Следобедна закуска. 
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УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ТРЕТА /5-6 г./ И ЧЕТВЪРТА /6-7г./ ПОДГОТВИТЕЛНИ 

ГРУПИ 

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

ТРЕТА /5-6г./ И ЧЕТВЪРТА /6-7г./ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

07.00 - 8.30  Прием на децата; 

 Занимания по интереси и дейности по 

избор; 

 Утринно раздвижване. 

   07.00 – 8.30  Прием на децата; 

 Занимания по интереси и дейности по избор; 

 Утринно раздвижване 

08.30 – 09.00 

 

Сутрешна закуска 08.30 – 09.00 

 

Сутрешна закуска 

09.00-10.30 

 

Педагогически ситуации 09.00 -10.00 

 

 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие; 

  

10.30 -10.45 Подкрепителна закуска 10.00 -10.15  Подкрепителна закуска 

10.45 -12.30 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри на открито, разходки, закалителни 

10.15 -12.30 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри на открито, разходки, закалителни 

16.15– 16.45 Педагогически ситуации 16.15-18.30 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 Игри на открито; 

 Дейности по избор / индивидуални и 

групови занимания; 

 Изпращане. 

 16.45 –18.30 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие  

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри/ в занималнята, на открито; 

 Дейности по избор / индивидуални и 

групови занимания; 

 Изпращане. 



13  

процедури; 

 Дейности по избор / индивидуални 

занимания с деца; 

 Празници и развлечения за децата. 

процедури; 

 Дейности по избор / индивидуални 

занимания с деца; 

 Празници и развлечения за децата. 

12.30 -13.00 Обяд 12.30-13.00 Обяд  

13.00 -15.30  Подготовка за сън;  

 Следобеден сън (следобедна почивка) 

13.00 -15.30  Подготовка за сън  

 Следобеден сън (следобедна почивка) 

15.30 -16.15 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 Подвижни игри; 

 Следобедна закуска 

15.30 – 16.15 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

 Подвижни игри 

 Следобедна закуска 

16.15–16.45 Педагогическа ситуация   

16.45-18.30 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри/ в занималнята, на открито; 

 Дейности по избор / индивидуални и 

групови занимания; 

 Изпращане. 

16.15 - 18.30 Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие: 

 За разширяване и усъвършенстване на  

отделни компетентности; 

 Игри/ в занималнята, на открито; 

 Дейности по избор / индивидуални и 

групови занимания; 

 Изпращане. 

 

VI. Годишни тематични разпределения на групите по образователни направления  

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. 
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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 осъществява по 

програма за обучение по БДП, като част от интердисциплинарен комплекс. 

 

VII .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 

на новата учебната година (втората и третата учебна седмица на м. септември) и в 14-дневен срок преди края на учебното време 

(втората и третата учебна седмица на м. май). 

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, необходими за успешно 

преминаване на детето към училищно образование. А в края на четвърта подготвителна група се провежда стандартизиран 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, а за шестгодишните деца от подготвителната група – спрямо прага за училищната готовност.
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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, чието съдържание е 

определено с Правилника за дейността на детската градина. В края на предучилищното образование за осигуряване на продължаващо  

взаимодействие между образователните институции портфолиото им се предава. 

 
VIII. 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. 

Формите на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството са индивидуални, групови и 
дистанционни, които се осъществяват: 
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 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/ – провеждат се 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.  

 

  Дистанционни форми – чрез публикации във фейсбук на  групата, използване на електронни платформи и др.  

 

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

 

 Груповият коучинг е мощен инструмент за изясняването, дефинирането и реализирането на групови, екипни или 

организационни цели. 

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

творчески работилници, 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.  

  анкети, въпросници;
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  детско портфолио 

 

Родителите и учителите имат споделени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на Детето: 

 

 Сътрудничество между детска градина и други педагогически специалисти и институции, подпомагащи дейностите на детската 

градина. 

 Сътрудничество с РУО и Община Габрово, Областна администрация Габрово – координиране на дейности, информираност, 

подкрепа и корекции, проектни предложения, кариерно развитие на педагогическите кадри, финансиране, оценка за 

законосъобразност и целесъобразност.  

 Сътрудничество със социални, здравни, културно – просветни институции, неправителствени организации и фирми - помощ при 

реализиране на различни мероприятия и дейности, обогатяване формите на педагогическо взаимодействие, подкрепа на 

потребностите и интересите на децата. 

 

 

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. 
 


	ДЕТСКА ГРАДИНА ,, РАДОСТ ”
	І. Въведение
	ІІІ. Концептуални идеи на програмната система
	ІV. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие
	4.1. Подходи на педагогическо взаимодействие
	4.2.Форми на педагогическо взаимодействие
	V. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие
	5.1. Седмично разпределение на педагогическите ситуации:
	VII .Проследяване на резултатите от предучилищното образование
	VIII. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование

