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                         ПРОГРАМНА СИСТЕМА  

     

 ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА на ДГ № 61“ Шарено петле“ е концепция за 

развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко 

образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо 

взаимодействие, които са в съответствие със Закона за предучилищното и 

училищното образование (2016 г.) и Наредба № 5 и Държавните 

образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС (2016 г.). 

Тя е разработена по ПС на изд.“Изкуства“ и е част от стратегията за 

развитието на детската градина  

  

Концептуални идеи на програмната система 

Програмната система е създадена в името на детето, в помощ на учителя 

и в подкрепа на родителя.  

Програмната система подпомага учителя, за да осигури условия за 

пълноценно детско развитие, така че:  

Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез 

игри, познание, радост и творчеството.  

Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в 

ежедневната си работа с децата и родителите.  

Родителят да „израства” заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, 

подпомага разгръщането на неговия потенциал.  

Родителят и учителят имат споделени отговорности относно детето, които 

реализират в сътрудничество в името на детето.  

  

Основните принципни положения, които са залегнали при организацията на 

педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното 

съдържание и провеждането на педагогическите ситуации в Програмната 

система са:   

• Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.  

• Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят.   

• Отношението към детето – с уважение към неговата личност и 

подкрепа неговата индивидуалност.  

• Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на 

възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие.  
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• Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа 

и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители.  

• Уважение към различните етноси и култури.  

• Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на 

съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, 

необходими за успешното преминаване на детето към училищното 

образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено 

поведение при общуване си с връстници и възрастните.  

• Интегриране на образователното съдържание по всички 

образователни направления.  

Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на 

учебния процес:   

1) възприемане на информацията,   

2) разбиране и   

3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия.  

Отношението към родителите – индивиди, които са отговорни за развитието 

на потенциала на детето, за да може успешно да се справя в живота – е 

взаимно уважаващо се, толерантно и подкрепящо.  

  

Очаквани резултати при реализиране на програмната система:  

• постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;  

• личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата 

индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;  

• компетентно тематично разпределение на съдържанието по 

образователни направления за всяка възрастова група;  

• конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното 

образование;  

• ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в 

процеса на възпитание, социализация и обучение на децата;  

• оптимални взаимодействия между детската градина и други 

педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите 

на детската градина.   

  

 Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

Подходи 

Подходите, базисът за реализиране на програмната система, по-конкретно: 

съдържанието на формите на педагогическо взаимодействие; тематичните 

разпределения по образователните направления във всички възрастови 

групи; проследяването на индивидуалните резултати на детето от 

предучилищното образование; заложените идеи за ефективен механизъм на 
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взаимодействие между участниците в предучилищното образование; са 

следните:  

• Личностен и индивидуален подход към всяко дете.  

• Ситуационен и интегрален подход.  

• Конструктивен подход.  

• Използване на Е-обучение и технологии  

• Кооперативно учене (Co-operative learning)  

• Интеркултурно образование  

• Креативност и успеваемост   

  

Формите на педагогическо взаимодействие 

Дефиниране: 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.).   

Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през 

учебното и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в 

училище.  

  

Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са:   

• основна   

• допълнителна  

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, 

детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, 

възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – 

цялостно развитие на детето.   

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, 

което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни 

и 14 септември.  

Педагогическа ситуация – основна форма на педагогическо взаимодействие  

Същност на ситуацията – педагогическата ситуация е основната форма на 

педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на 

игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата 

процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният 

предметнопрактическият опит на детето в групата.   
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Приложение – Ситуацията се използва при реализиране на образователните 

направления: български език и литература, математика, околен свят, 

изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа 

култура.  

Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното разпределяне 

на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява 

в седмично разпределение /Приложение 1/, което е разработено по 

възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на 

учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.  

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по 

образователни направления и възрастови групи: 

 

Образователни 

направления 

първа 

възрастова 

група 

втора 

възрастова 

група 

трета 

възрастова 

група 

четвърта 

възрастова 

група 

Български език и 

литература 

1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 3 

Изобразително 

изкуство 

2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране и 

технологии 

1 1 2 2 

Физическа 

култура 

3 3 3 3 

общ брой 

педагогически 

ситуации  

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

По  решение на Педагогическия съвет и преценка на учителите, 

минималният брой педагогически ситуации   може  да  бъде  завишен до 5!  

 

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 /Приложение 2/ 
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Времетраене на ситуацията – Продължителността на една педагогическа 

ситуация ситуациите, зависимост от възрастта на децата варира:  

от 15 до 20 минути – за първа възрастова група.  

   

  

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през 

учебната година 

  

Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 

разширяват и усъвършенстват компетентностите на детето по седемте 

образователни направления.  

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в 

съответствие с интересите и потребностите на децата.  

  

Видове допълнителни форми  

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от 

условията в групата: 

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, 

състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, 

развлечения, наблюдения на обекти от околната среда.  

  

Приложение:   

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, 

така също и в неучебното време.   

 

Допълнителни форми използвани в учебно време  

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, 

организирани от детския учител.   

Време за организиране: от 15 септември до 31 май на съответната година.  

Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.  

 

Допълнителни форми използвани през неучебно време  

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, 

организирани от детския учител.  

Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година. 

Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.  

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 
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Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансирано 

разпределение 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. Тематичното разпределение отчита интересите на 

децата и спецификата на образователната среда. 

ПРИЛОЖЕНИЯ – Годишни тематични разпределения по възрастови 

групи. 
 

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Сътрудничество и взаимодействие с родителите. Сътрудничество със 

семейство. 

Родителите са първите и най-влиятелни педагози за малките деца и най-

влиятелните хора в живота им. Те имат най-пряка отговорност и участие 

при подготовката за училище. 

Родителите са участници и партньори в системата на предучилищното 

образование, заедно с децата, учителите, директорите и другите 

педаг.специалисти. 

Цели за съвместно сътрудничество между педагози от детската 

градина и родители: 
1.Повишаване на доверието в образователната система. 

2.Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на 

детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното 

развитие на децата. 

3.Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата 

за училище. 

4.Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и 

семейството, формиране на положително отношение към училището и 

мотивация за учене. 

5.Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност. 

6.Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската 

градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите 

на политиката за учене през целия живот. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската 

градина се осъществяват чрез различни форми, обединени в две групи: 

индивидуални и групови форми на работа. 

Индивидуални форми на сътрудничество: 

- индивидуален разговор /среща/ между детския учител и родителя; 

- индивидуална консултация; 

- съобщения /устни; писмени/. 

Групови форми на сътрудничество: 

- родителски срещи; 
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- тренинг; 

Други форми на сътрудничество: 

- участие на родителя в образователния процес; 

- информационни табла за родителя; 

Сътрудничество и взаимодействие се осъществява и в  случай, когато 

конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо / чл. 208, 

ал.1 от ЗПУП/. 

Родителите дължат почит и уважение на педагогическите 

специалисти, които от своя страна зачитат правата и достойнството на 

самите родители като участници и партньори в системата на 

предучилищното образование / чл. 219, ал.2 и 3 от ЗПУО/. 

Родителите участват в Обществения съвет на детската градина или 

училището по реда посочен в Глава четиринадесета, Чл. 265 и Чл. 266 на 

ЗПУО.  

Родителите имат права  и задължения, посочени в Гл. десета, чл.209 и чл. 210 

на ЗПУО. 

 

Отговорно участие на семейството в стимулиране постиженията на 

децата и позитивното семейно възпитание. 

Позитивното семейно възпитание /проф. Радослав Пенев – СУ „Св.Кл. 

Охридски”/ е свързано с грижи за благополучието на децата и общуване, 

които им дават възможност да постигат най-добри резултати в отношенията 

в семейството, в детската градина и училището, с приятелите в обществото. 

      Позитивно възпитание предполага родителите да развиват 

способностите на детето чрез признание, ориентиране в света и определяне 

на рамки, в които то се чувства сигурно и може да се развива в пълна степен. 

Реализирането на „педагогическо образование на родителите” 

провокира инициативност в сътрудничеството между педагогическия екип 

и семейството. Педагогическото образование предполага запознаване на 

родителите с ефективни методи и средства за възпитателно влияние чрез 

провокиране и оптимизация на техните житейско-възпитателни ориентири. 

То подпомага усвояването на позитивни модели на родителско поведение; 

осмисляне и осъзнаване конкретните възпитателни ситуации и начините за 

разрешаването им; изграждане достойнство, комфорт и увереност в себе си 

като възпитатели. Педагогическото образование на  родителите е свързано 

както с традиционни форми за сътрудничество със семейството 

/поддържане на постоянна връзка, родителски срещи/, така и с неформални 

интерактивни стратегии и технологии /социално-педагогически тренинг за 

оптимизация на житейско-педагогическата култура на семейството/. 

Реализацията на педагогическото образование е свързано с образователни 

материали за родителите по проблематиката на семейното възпитание. 
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В случаите на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие 

на децата екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с 

родителите – чл.176. ал.5 от ЗПУО. 

Работата в сътрудничество и партньорство между педагози и родители е 

основата, върху която се създават конкретните практики и опит за печелене 

на широка обществена подкрепа на детската градина като институция. 

 

  


