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Програмната система е съобразена с бързо променящите се изисквания на 

динамичното време, в което живеем и повишената компетентност на 

педагозите за работа в детската градина. В центъра се поставя своеобразието 

на детското развитие, актуалните детски интереси и потребности, развитието 

и личностното израстване на детето в унисон с актуалните и перспективни 

обществени потребности и предизвикателства поставени пред 

предучилищното възпитание. 

 I. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие. 

1. Подходи  на педагогическо взаимодействие. 

Педагогическото взаимодействие и образователното съдържание е построено 

на основата на водещи съвременни подходи, утвърждаващи предучилищното 

образование, възпитание и социализация, като хуманизиращ и личностно 

развиващ детето процес, осигуряват организацията, приемствеността  и 

перспективността в неговото развитие. 

Един от подходите, които педагогическите специалисти ще прилагат за 

постигането на поставетата глобална цел на стратегията за развитие  е  

рефлексивният. Този подход със своите характеристики, свързани с 

“осъзнаването”, “самонаблюдението” с усвояването на еталони, стандарти 

или процедури на познавателния  процес и постигнатият резултат във вид на 

“обективно знание”, е една подходяща и резултатна основа за успешна 

социална  ориенация на детето и адекватни за времето възпитателни модели. 

Съществува и необходимост от проучване опита на децата в светлината на 

личностния подход и на принципа за житейска актуалност.  

2. Форми на педагогическо взаимодействие. 

Основна форма на педагогическото  взаимодействие е педагогическата 

ситуация, която протича предимно под формата на игра. Формите на 

педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата 

в ДГ ”Гергана ” програмна система при зачитане потребностите и интересите 

на децата.Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и 

осигуряват постигането на компетентностите, определени в Държавния 



образователен стандарт за предучилищно образование. Основни форми на 

педагогическото  взаимодействие ще провеждат по следните образователни 

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

конструиране и технологии; музика; изобразително изкуство; физическа 

култура; 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се организират 

ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на 

деня в детската група. Чрез допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от 

определените в държавния образователен стандарт за предучилищно 

образование, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване 

живота на детето.Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие 

се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на 

педагогическите ситуации. Наблюденията, разходките са допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие, реализиращи се, по възможност 

ежедневно във всяка възрастова група, и са част от системните дейности за 

осъществяване на поставената цел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.Разпределяне на формите на педагогическо 

взаимодействие. 
Седмичен брой педагогически ситуации, които ще се провеждат по групи: 

Втора разновъзрастова група / 3 и 4 год./ -15 

Подготвителна разновъзрастова група / 5 и 6 год./-19 

Съобразно Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование не се 

надвишава максималният седмичен брой на педагогическите ситуации.  

Разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления 

за втора разновъзрастова група / 3 и 4 год./ 

 

Разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления 

за подготвителна разновъзрастова група / 5 и 6 год./ 

№ Образователни направления Брой ситуации 

1. Български език и литература        4 

2. Математика         1 

3. Околен свят        2  

4. Изобразително изкуство        2 

5. Музика         2 

6. Конструиране и технологии        1 

7. Физическа култура        3 

                                             общо      15 ситуации седмично 

№ Образователни направления Брой ситуации 

1. Български език и литература        5 

2. Математика         3 

3. Околен свят        2  

4. Изобразително изкуство        2 

5. Музика         2 

6. Конструиране и технологии        2 

7. Физическа култура        3 



 

Дневен режим 

Работно време на детската градина- от 6.30ч. до 18.30ч. 

 

 

Вид дейност Втора разновъзрастова 

група 
Подготвителна група 

Прием на децата, 

самостоятелни дейности 
по избор, утринно 

раздвижване 

6.30ч. -8.30 ч. 6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и 

закуска. 
8.30ч. -9.00 ч. 8.30ч. -9.00ч. 

Педагогически 

ситуации                            
9.00ч. -10.00 ч. 9.00ч. – 10.30ч. 

Подкрепителна закуска-

плод 
10.00ч. -10.30 ч. 10.30ч. -10.45ч. 

Дейности по избор – 

подвижни игри, игри на 
открито, игри по кътове, 

разходки, наблюдение 

10.30ч. -11.30 ч. 10.45ч. – 11.50ч. 

Подготовка за обяд, 

обяд 
11.30ч. -12.30 ч. 11.50ч. – 12.30ч. 

Подготовка за 

следобедна почивка, сън 
12.30ч. – 15.00 ч. 12.30ч. – 15.00ч. 

Тоалет, подготовка за 
следобедна закуска 

15.00ч. -15.30 ч. 15.00ч. – 15.30ч. 

Следобедна закуска 15.30ч. -16.00 ч. 15.30ч. – 16.00ч. 

Педагогическа ситуация 16.00ч. – 16.20ч. 16.00ч. – 16.30ч. 

Допълнителни дейности 
и дейности по избор – 

игри и изпращане на 

децата 

16.20ч.-18.30 ч. 16.30ч. – 18.30ч. 

                              

 

Този режим е примерен и определените в него дейности може да се 

променят в съответствие с интересите и потребностите на децата. 

                                             общо      19 ситуации седмично 



 

III. Скрининг тест 
Децата на възраст между 3г. и 3г. и 6м. се подлагат на скрининг тест,който 

цели да даде възможност за установяване на случаи на деца, при които 

процесите на развитие в една или друга област протичат с известни трудности 

Изследването се прави от учител,обучен за прилагането на теста, обикновено 

сутрин от 9 до 11 часа. Резултатите на децата се съхраняват в заключен шкаф 

и се пазят 5години. 

  Процедура на скрининг теста 

-Информиране на родителите 

-Попълване на декларация за информирано съгласие от страна на родителите; 

-Попълване на въпросник от родител; 

-Индивидуални изследване на дете и попълване на лист с отговори от 

изследващия; 

-Оценка на изследваната характеристика – резултати; 

-Индивидуален анализ и запознаване на родителя с резултата от 

изследването. 

 

 

III. Годишни тематични разпределения на 

педагогическите ситуации за групите в детската градина 

 

IV.Механизъм за взаимодействие между участниците в 

предучилищното образование. 

Днес изключително актуален е въпросът за взаимодействието между детска 

градина и семейство, защото пред тези две възпитателни институции стои 



една обща цел – формирането на личността на детето. Особено важно е да се 

знае как се възприема възпитателно-образователната работа в детската 

градина от родителите. Какви са техните препоръки, в какви насоки биха 

искали да им помогне детското заведение, от какво са доволни и недоволни 

при възпитанието на децата. 

 

За да се помага всички действия и отношения в детска градина „Гергана” да 

бъдат в полза на детето и да не противоречат на ценностната му система, 

изградена в семейството, е необходима действена връзка между семейството 

и детската градина. Това предполага съвместни координирани действия на 

двете институции. 

Съобразно чл.208, ал.1,2 и 3 от ЗПУО в ДГ „Гергана” ще се прилагат 

разнообразни форми, средства, подходи, стратегии, които да отговарят на 

потребностите на различните семейства: 

-Времето, когато родителите водят или вземат детето от градината. 

-Съобщения и бележници – размяната на съобщения е резултатно средство за 

осигурявани на непрекъснато общуване. 

-Таблата за съобщения са още един  начин за размяна на информация. 

-Бюлетините също са добъро средство за връзка със семейството. 

-Консултации –с продължителност 30–40 мин., в удобно за родителите и 

педагозите  време. 

-Родителските срещи като  утвърдена форма за общуването. 

-Открити моменти от живота на детето в детската градина – учебни ситуации, 

празници и развлечения, „отворени врати” за родителите във всеки удобен за 

тях момент от режима. 

-Отчет – трябва да е написан в позитивен тон, като се акцентира на силните 

страни, а проблемите да се посочват пряко и обективно.  

-Посещения по домовете е много полезна практика  в общуването. 

-Също така провеждането на семинари и анкети инициирани от учителите. 

За да остане детската градина естествена среда, обуславяща развитието на 

потребностите и интересите на детето, е необходимо утвърждаване тенденция 

за тясно сътрудничество между семейството и детската градина. 

Отношенията между родители и учители да се изграждат на основата на 

разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в 

името на детето. 



Целенасочената съвместна дейност между детската градина и семейството 

осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и 

постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, за неговите 

интереси, потребности и поведение. 

Семейството, като уникална възпитателна среда, и детското заведение, като 

специфичен възпитателен феномен, не трябва да се противопоставят, нито да 

се схващат като взаимнозаменяеми. Те трябва да бъдат равнопоставени и 

разглеждани като взаимодопълващи се, защото дават на детето това, което е 

необходимо за правилното му личностно развитие. 

 

Взаимодействието между детската градина и семейството трябва все повече 

да се усъвършенства, за да убедим родителите, че при нас децата се развиват 

и живеят щастливо. 

Настоящата програмна система е  изработена за 4 години, като всяка година 

може да се актуализира съобразно конкретните условия на работа, 

потребностите на децата от съответната група, настъпили промени, други 

обстоятелства.  

 


