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I. Въведение 

 

Предучилищното образование в Oетска градина „здравец, град Казанлък 

се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с 

възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното им 

развитие, както и опазването на тяхното физическо и психическо здраве.  

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с 

подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща 

цел на предучилищно образование: полагане на основите за учене през 

целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, 

духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие, което 

се реализира чрез играта в процеса на педагогическото взаимодействие. В 

този процес образователно - възпитателната дейност в ДГ“здравец“, се 

изпълнява в съответствие с: 

 Конвенция на ООН за правата на детето; 

 Закон за закрила на детето; 

 Закон за предучилищно и училищно образование; 

 Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование; 

 Одобрени от МОН програмни дидактични системи 

 Наредба за приобщаващо образование. 

Възпитателно-образователният процес в детската градина е подчинен на 

прилагането на програмна система като част от Стратегията за развитие на 
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детската градина, която съответства на изискванията на Държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование и е приета с 

решение на Педагогическия съвет. Предложената система отговаря на 

съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии, 

изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към 

нова среда.  

Тя представлява цялостна концепция за развитието на детето с подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

Програмната система отговаря на следните изисквания: 

1. създава условия за цялостно развитие на детската личност и за 

придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения 

и отношения, необходими за успешното преминаване на детето 

към училищното образование. Тези компетентности са 

дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, 

обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група 

и по всяко от образователните направления по чл. 28, ал. 2 от 

Наредбата за предучилищно образование /2016 г./. 

2. отчита спецификата на детската градина и на групите; 

3. съответства на интересите, възможностите и възрастовите 

характеристики на децата. 

Програмната система предлага подбор на образователното съдържание 

по образователни направления според възрастовите особености на децата 

и ДОСи възможности за предоставяне на подкрепа за личнастно развитие. 

Програмната система дава възможност за придобиване на съвкупност от 

компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното 

преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите 

са дефинирани като очаквани резултати от обучението 

и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни 

направления: 
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- Български език и литература; 

- Математика; 

- Околен свят; 

- Изобразително изкуство; 

- Конструиране и технологии; 

- Музика; 

- Физическа култура. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА: 

 

1. създаване на условия за ранно детско развитие и подготовка на 

детето за училище – социална, познавателна, специална; 

2.прилагане на образователни модели, съобразно европейските 

ключови компетенции и целите на стратегията на детската градина за 

подобряване на образователните постижения на децата; 

     3.овладяване на български книжовен език като основа за опознаване на 

света, за общуване, за разширяване на познанието и систематизиране на 

детския опит в междукултурна среда; 

    4.осигуряване на равни шансове (равнопоставеност) на всички деца при 

отчитане на индивидуалния им опит; 

-отчитане на индивидуалните възможности на всяко дете и 

темповете в неговото развитие;  

        -развиване на самостоятелност, инициативност и отговорност у детето; 
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   5.формиране на умения за решаване на познавателни задачи, за 

откриване и решаване на проблеми; 

  6. формиране на умения за работа в екип (в група); 

  7. разгръщане на творческите заложби на всяко дете и осигуряване на 

условия за проявяването им; 

• формиране на социална и комуникативна компетентност на основата на 

различни възможности за педагогическо взаимодействие; 

• формиране на умения за комуникиране и общуване както с възрастни, 

така и с връстници; 

• постигане на педагогическо взаимодействие, чиито обект е детето, а 

педагогът е в позицията на помощник, сътрудник и партньор; 

III. ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА: 

 

 Равен достъп до качествено образование на всички деца; 

 Качество на образователната услуга и продукт; 

 Интегриране – естествени интегративни връзки между 

образователните направления, интегриране на ресурси, възможност 

за интегриране на човешкия ресурс – работа в екип; 

 Интерактивни педагогически технологии за игрово-образователно 

пространство в ДГ като основа за бъдещото 

продължаващо обучение и индивидуален прогрес – универсалност 

на играта в процеса на педагогическото взаимодействие; 

 Екологосъобразна социализация; 
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 Емоционално балансирано пространство на взаимодействие в 

реална и виртуална среда между дете –учител – родител – общност; 

 Личностно ориентиран процес – детето активен субект – 

съхранявайки идентичността и уникалността на детската личност при 

максимално разгръщане потенциала й и готовност за началната 

училищна степен, възпитавайки я в емпатия в мултикултурна среда в 

глобализиращият се свят, учителят – ментор; 

 Интегриране на предучилищната и начална училищна степен – 

преход от една образователна степен в друга със съдействието на 

квалифицирани педагози като значим компонент от организираната 

развиваща се среда в детската градина, а впоследствие – 

адаптивност от ситуация към предметната система; 

 Креативност – възможност за избор или изграждане на 

образователни технологии от педагога, вземане на информирани 

професионални решения от педагога; 

 Среда, предпоставяща критическо мислене и креативност на 

детската личност; 

 Правата на детето; 

Модели за работа с родителска общност; 

Дигитална компетентност – ИКТ в педагогическото взаимодействие, 

проекти, презентиране. 
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 Основни принципни положения на програмната 

система. 

 

За 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. 
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За 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; 

• 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. 

 

За трета подготвителна 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; 
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• 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. 

 

За четвърта подготвителна възрастова група: 

Подготовка на детето за училище, която да е базирана върху натрупания 

детски опит, реално проявяваните от него потребности и оптимално 

възможните темпове на развитие и разгръщане на индивидуалните и 

творческите му заложби. 

Основните принципни положения: 

• реализиране на образователния процес като взаимодействие, при което 

децата са активни, мотивирани, мислещи, а педагогът е помощник и 

партньор; 

• 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; 
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• 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.  

Основна цел в Четвърта група е подготовката на децата за училище и 

развиването на потенциалните възможности на всяко дете посредством 

обогатяването на детското развитие, съхраняването на ценността на 

предучилищното детство и успешния преход към училищното обучение. 

Основната идея е да се подпомага изграждането на детската 

индивидуалност, 

чрез постигане на процес на активно и насочващо общуване и 

взаимодействие с детето, при което възможностите, потребностите и 

предпочитанията определят принципите, формите, методите и 

похватите на работа на педагога и дейностите в детската градина.  

Педагогическото взаимодействие се реализира с помощта на комплекс 

от словесни, нагледни, практически и игрови методи, чрез които се 

съчетават опознаването на предмети и обекти, използването им в 

практиката, играенето с тях, оперирането, изпробването, 

преобразуването им и набирането на информация.  

 

 

Очаквани резултати при реализиране на програмната 

система: 

1. Личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата 

индивидуална и групова игра и предметно - познавателна дейност; 
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2. Компетентно тематично разпределение на съдържанието по ОН за 

всяка възрастова група; 

3. Конкретизиране проследяването на резултатите в предучилищното 

образование; 

4. Ефективно сътрудничество между детска градина и родители в процеса 

на възпитание, социализация и обучение на децата. Отношението към 

родителите да бъде взаимно уважаващо, толерантно и подкрепящо. 

5. Оптимални взаимодействия между детска градина и други 

педагогически специалисти, както и институции, подпомагащи дейността в 

детската 

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие. 

 

 1. Подходи на педагогическо взаимодействие. 

 

Основен и водещ подход, който педагогическите специалисти ще прилагат 

в своята работа е: Учене чрез преживяване в играта. 

 

          Системата от подходи осигурява единство на обучение и възпитание, 

базирани върху партньорска комуникация между детето и педагога, 

съществуващ опит, непрекъснато развиващи се потребности и желания на 

детето, и динамично развиващи се представи, умения и отношения, 

заложени като очаквани резултати в нормативните документи за 

предучилищната образователна степен.               
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Подходите на педагогическо взаимодействие, базисът за реализиране на 

програмната система са следните: 

 

1. 1. Субект – субектно базирано взаимодействие, работа в 

екип. 

Овладяване на стратегии на поведение в процеса на взаимодействието. 

Подходът предполага активност (субективност) на всички участници, с 

идеята детето да е център на педагогическото взаимодействие. Учителят 

регулира, насочва и стимулира децата. Правилно въздействие ще се 

получи, когато педагогът се съобрази с особеностите на взаимодействието 

и когато получи положителни резултати. Всяка възрастова група има 

своите особености, но те могат да се обособят в три компонента:  

 отчитане и съобразяване с възрастовите особености на децата. 

Необходимо е да се направи преценка на сложността на образователното 

съдържание;  

 отчитане на личностните особености на всяко дете - съобразяване с 

всяка индивидуалност и различие при децата;  

 отчитане на възможностите на педагогическата среда- с какво разполага 

и какво може да предостави, за да се облекчи протичането на 

педагогическия процес. 

1. 2. Личностно - хуманен и индивидуален подход към всяко 

дете. 

- Личният опит е в основата на субективния опит – детската градина 

осъзнава и систематизира стихийния опит на детето; 
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- Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване 

словесните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники; 

- Придобиване от детето на културни компетенции чрез водещата игрова 

дейност; 

- Търсене на индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на 

познание и креативност; 

- Осигуряване на самоактуализация на индивидуалността – стабилност, 

присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност. 

 Индивидуален – съобразяване с уникалността на всяко дете, с 

неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на 

силните му страни, върху които да се изгради педагогическото 

взаимодействие. Така този подход осигурява емоционален и 

психологически комфорт на детето, като стимулира неговия 

личностен напредък, интелектуално развитие и себеутвърждаване; 

 Личностно-хуманен -  подпомагане и насърчаване на всяко дете да 

прави своя избор чрез провеждането на различни дейности, с оглед 

неговото цялостно развитие; оказване на уважение, обич и 

подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето 

като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-

образ. 

1. 3. Рефлексивен подход - осъзнато възприемане от детето на 

определен познавателен обект или явление и наличие на вътрешна 

познавателна мотивация и възможност за пренос на знанията. 

Четирите аспекта на рефлексията (интелектуален, комуникативен, 

личностен и кооперативен) отговарят на четирите равнища на 

ситуацията, като основна форма на педагогическо взаимодействие с 

деца в предучилищна възраст. Подходът се изразява в:  
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 извличане на информация от детето по дадената тема за деня, да се 

определи равнището на знания;  

 даване на “начална” (елементарна, но научна) информация на детето по 

дадената тема за деня;  

 запознаване с елементите на познавателния обект или явление; 

 пренос (в условията на детската градина) на получените от учителя 

знания за познавателния обект или явление. В предучилищна възраст 

рефлексивният подход дава възможност на педагога максимално да се 

съобрази с познавателните възможности и с интересите на децата, дава 

ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като 

цяло, а също така е предпоставка за създаване на собствен професионален 

стил на всеки учител, в който са съчетани хармонично най-силните му 

индивидуални (личностни) черти с основните функции и задачи на 

професията; 

- развитие на самооценка, самоконтрол – саморегулация при решаване на 

игрови, практически и познавателни задачи; 

- интегриране на всички процеси на взаимодействие, които развиват 

детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и 

компетенции; 

- стимулиране на междукултурната рефлексия в европейското 

образователно пространство. 

    1. 4. Ситуационен, комплексен и интегрален подход.  

 Включва система от външни по отношение на детето условия, 

стимулиращи и опосредстващи неговата активност в процеса на 

педагогическото взаимодействие. Прилагането на ситуационния подход 

позволява да се проектират педагогически ситуации, които рефлектират 
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върху практиката. Той е личностно ориентиран подход, използван във 

възпитателната практика. Ситуационният подход предполага използването 

на разнообразни ситуации. Ситуационният подход в ДГ „Здравец” поставя 

следните изисквания към учителите: Използването на подходящи 

педагогически форми и методи на работа, които да съдействат за развитие 

на културата на познание и културата на общуване у децата.  

Обучението да е съобразено с потребностите и интересите на децата, с 

техните възрастови и индивидуални особености.  

Стимулирането на когнитивното, емоционално-волевото и социално 

развитие на децата да се осъществява в различните видове ситуации, в 

предучилищните заведения.  

Усвояването на знания и умения от децата в различните ситуации трябва 

да даде простор за развитие на изследователската им дейност, за 

формиране на собствена позиция, в която се изразява отношението им 

както към околната действителност и заобикалящите ги възрастни и деца, 

така също и към самите себе си. 

 Комплексен – обединяване на всички главни и подпомагащи 

социално-педагогически фактори като взаимно допълващи се за 

осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение 

на детето да протича в социален контекст в среда на положително 

настроени връстници и възрастни; 

1.5.  Системност, последователност, продължителност и 

непрекъснатост. 

1. 7. Информационно – познавателни: беседа, наблюдение, 

демонстрация,  обяснение, презентация, обследване и др. 

1. 8. Практико – изпробващи: упражнение, експеримент, конструиране, 

моделиране /предметно - схематично, нагледно/, и др. 
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1. 9. Игрово-преобразуващи: различните видове игри - ролеви, 

дидактични, музикални, конструктивни и др. 

Игрови – множество познавателни, развиващи и творчески игри, 

интегрирани във всяко образователно направление, така че играта е 

органично вплетена в образователното съдържание във всички активности 

и дейности, като осигурява „учене чрез игра”. 

1. 10.  Интерактивни: дискусия, симулация, дилема /казуси/, 

ситуационни игри, жива картина, мрежа и др.  

1. 11.  За диагностициране на детското развитие: тест, анкета, 

интервю, педагогическо наблюдение, дееспособност. 

1. 12. Диференциран – отчитане индивидуалните особености и 

компетентностите на децата и на групата, съобразяване с 

конкретните условия, ситуация и особености на макросредата; 

1. 13. Комуникативно-експресивен и креативен подход: 

- Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти; 

- Подпомага се индивидуалната експресивност на детето; 

- Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, 

общуването; 

- Развиват се комуникативни умения, умения за самопредставяне и за 

работа с другите – в диади, малки групи и в екип. 

 

Други използвани подходи на педагогическо взаимодействие в 

програмната система са: 

 Конструктивен подход. 

mailto:odzvetren@abv.bg


ДЕТСКА ГРАДИНА„ ЗДРАВЕЦ ” 
 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: 

odzvetren@abv.bg 
 
 

 Използване на Е-обучение и технологии 

 Интеркултурно образование 

 

Форми на педагогическо взаимодействие. Видове форми на 

обучение в детската градина 

 

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. 

 

 

 

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, 

mailto:odzvetren@abv.bg


ДЕТСКА ГРАДИНА„ ЗДРАВЕЦ ” 
 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: 

odzvetren@abv.bg 
 
 

възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – 

цялостно развитие на детето.  

 

Основна форма на педагогическо взаимодействие – ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

СИТУАЦИЯ. 

 

Основната форма за организиране на обучението в детската градина е 

педагогическата ситуация. Ситуацията е форма за организиране на 

педагогическото взаимодействие в детската градина тъй като обучението в 

детската градина се интегрира с възпитанието в процеса на 

педагогическото взаимодействие. Ситуацията като форма на 

взаимодействието е и форма на обучението в детската градина. В това се 

изразява и спецификата на предучилищното обучение. Същностните 

характеристики на педагогическата ситуация са следните: 

- тя организира дейностите на двата субекта на предучилищното обучение 

детският учител и детето в единство; 

- интегрира етапите на обучението в детската градина (възприемане на 

нови знания, обобщаване и систематизиране на знанията и затвърждаване 

на знанията и формиране на умения). 

  

  В ситуацията се усвоява конкретно образователно съдържание, 

реализирано чрез темата. Това съдържание е различно според 

образователните направления. 

 

Във всяка ситуация се конкретизират образователните цели и задачи, 

които са определени за съответните теми от настоящата програмна 
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система и държавните образователни стандарти по образователни 

направления и възрастови групи. Вписват се в дневника на всяка група и 

годишните тематични разпределения на учителите. 

 Целите на ситуацията се реализират чрез педагогическа технология 

включваща методи, техники, средства и материали. 

Времетраенето на ситуацията по всяко направление зависи от 

възрастовата група, като за първа и втора възрастова група е в рамките на 

15 – 20 минути, а за трета и четвърта – 20 – 30 минути.  

Ситуацията не се регламентира като организация на взаимодействието на 

детският учител с децата. В ситуацията се интегрират различни начини на 

взаимодействието – фронтален, групов и индивидуален. Ситуацията не се 

регламентира строго и като структура , но съвсем условно ситуацията 

включва – уводна, основна и заключителна част. Педагогическата ситуация 

се подготвя за реализиране в два аспекта - подготовка на децата и 

подготовка на детският учител. Подготовката на децата се изразява в 

усвоеното образователно съдържание в преходните теми. Подготовката на 

учителя се изразява в планирането на ситуацията чрез т. нар. план-

конспект. 

 

Според водещата образователна цел към педагогическата ситуация се 

отнасят:  

 

- Обучаващата ситуация – в нея децата усвояват преди всичко нови знания. 

-Практическата ситуация - в нея знанията се затвърждават и 

усъвършенстват като се формират и умения. 

-Практико-приложната ситуация – в нея знанията се прилагат практически. 
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Педагогическата ситуация се провежда по регламентиран от програмната 

система брой и в определени дни от седмицата, по различните 

образователни направления, това са обучаващите ситуации, практическите 

ситуации и практико – приложни ситуации, които се провеждат основно 

преди обяд. 

  

Педагогическата ситуация протича под формата на игра и се организира 

само в учебно време – от 15. 09. до 14. 09. – 32 учебни седмици.  

 

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни 

направления се осъществява в седмично разпределение. Седмичното 

разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на 

конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от 

директора на детската градина. 

 

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за 

постигане на компетентностите, на основание Наредба № 5 от 03. 06. 2016 

г. за предучилищно образование е: 

 

1. за първа възрастова група - 11;  

2. за втора възрастова група - 13;  

3. за трета възрастова група - 15;  

4. за четвърта възрастова група - 17. 
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В програмната система на ДГ“Здравец“ са включени по две ситуации 

допълнително за всяка група по Образователно направление -БЕЛ 

Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка 

възрастова група не може да надвишава минималния общ брой с повече 

от пет педагогически ситуации - за целодневна организация, и с повече от 

две педагогически ситуации - за полудневна и почасова организация 

 

Разпределяне формите на педагогическо взаимодействие. 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.) 

Седмично разпределение на ситуациите с включени допълнителни 

педагогически ситуации над минималния общ седмичен брой 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за I група (3–4 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО  

НАПРАВЛЕНИЕ 

I група (3–4 г.) 

Времетраене на педагогическа 

ситуация: 

15 минути 

Минимален брой 

ПС 

Допълнителен 

брой ПС 

(до 5 броя) 

1. Български език и литература  1 +2 

2. Математика  1  
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3. Околен свят 2  

4. Изобразително изкуство 2  

5. Музика 2  

6. Конструиране и технологии  1  

7. Физическа култура 2  

Минимален общ брой 

педагог.ситуации 

11 13 

 

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 г.) 

Седмично разпределение на ситуациите с включени допълнителни 

педагогически ситуации над минималния общ седмичен брой 

Таблица 2. Седмичен брой педагогически ситуации за II група (4–5 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

II група (4–5 г.) 

Времетраене на ПС: 20 минути 

Минимален 

брой ПС 

Допълнителен брой  

(до 5 броя) 

1. Български език и литература  2 +2 

2. Математика  1  

3. Околен свят  2  
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4. Изобразително изкуство 2  

5. Музика 2  

6. Конструиране и технологии  1  

7. Физическа култура 3  

Минимален общ брой педагог. 

ситуации 

13  

Целодневна организация 13 15 

 

 

 

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5 – 6 г.) 

Седмично разпределение на ситуациите с включени допълнителни 

педагогически ситуации  

над минималния общ седмичен брой 

Таблица Седмичен брой педагогически ситуации за III подготвителна 

група (5–6 г.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО  

НАПРАВЛЕНИЕ 

III подготвителна група (5–6 г.) 

 Времетраене на ПС: 25 минути 

Минимален бр. 

ПС 

Допълнителен 

брой 

(до 5 броя) 
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1. Български език и литература  2 +2  

2. Математика  2   

3. Околен свят 2   

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой 

педагогически ситуации 

15   

Целодневна организация 15 17  

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.) 

Седмично разпределение на ситуациите с включени допълнителни 

педагогически ситуации над минималния общ седмичен брой 

Таблица 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

IV подготвителна група (6–7 

г.) 

Времетраене на ПС: 30 

минути  

Минимален 

брой ПС 

Допълнителен 

брой ПС (до 5) 

1. Български език и литература  3 + 2  
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Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

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;  

2. Математика  3   

3. Околен свят 2   

4. Изобразително изкуство 2   

5. Музика 2   

6. Конструиране и технологии  2   

7. Физическа култура 3   

Минимален общ брой педагогически 

ситуации 

17   

Целодневна организация 17 19  
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 Дейности, организирани от учителя в групата – различни видове 

игри, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, 

тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда. 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се организират и 

провеждат по преценка на учителя, в съответствие с настоящата програмна 

система, която се прилага в детската градина, цялостната организация на 

деня и съобразно интересите и потребностите на децата.  

Те не са задължителни за провеждане като брой по образователни 

направления и не са фиксирани в определени дни от седмицата. Към тях 

се отнасят: 

-приложно – игровата ситуация – в нея усвоените знания и умения се 

прилагат в играта. 

Най-широко разпространената класификация на детските игри позволява 

да бъдат систематизирани в две групи: 

Творчески игри – претворяват се образи и условно се преобразува 

действителността, възникват по инициатива на децата съобразно опита им 

(свободни игри с играчки).  

 

 

Творческите игри биват: 

• Сюжетно-ролеви: посредством избраната роля детето претворява 

отделни епизоди от труда и взаимоотношенията на хората.  

• Игри-драматизации: като влизат в роли на герои от приказки, децата 

претворяват техните постъпки с помощта на реквизит.  
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• Строително-конструктивни: действителността се претворява чрез 

строителни материали и конструктори. 

 

-игрово - познавателната ситуация - в нея знанията и уменията се 

усъвършенстват в игрова обстановка и мотивация на детската 

активност – чрез игрите с готови правила – дидактични /ДИ/, 

автодидактични /АДИ/, подвижни /ПИ/ и музикално-подвижни игри 

/МПИ/ - втората група игри.  

 

-Игри с открити правила – правилата са дадени предварително и те 

регламентират действията на децата.  

 

• Автодидактични: обучаващи игри с устойчива структура, които се 

разделят на подвидове: 

Според материала: предметни, нагледни, словесни и техни комбинации. 

Според броя на играчите: индивидуални, колективни. 

 • Подвижни: за упражняване и затвърдяване на различни основни 

естествено-приложни движения (хвърляне, бягане) и за укрепване на 

мускулите. Видове: Сюжетни, безсюжетни, спортни.  

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие към ПИ са още: 

утринна гимнастика, спортни празници, полудни, състезания и др. 

•  Музикални: те приличат на подвижните и са придружени с текст, музика 

и основната им цел е грациозност в движенията и развитие на ритмичното 

чувство. Биват: Сюжетни, безсюжетни (танци), хороводни.  
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Игрите се различават по съдържание, характерни особености и по това 

какво място заемат в живота на детето. 

В програмната система са представени възможностите на децата и на 

учителите да използват по направленията динамични преходи от 

обучаващи, игрово-познавателни и приложно-игрови ситуации. 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие са още: 

развлеченията, празници, тържества  

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се организират и 

провеждат през цялата учебна година – в учебно и в неучебно време, 

ежедневно, сутрин и следобед, 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. Допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън 

времето за провеждане на педагогическата ситуация.  

 

При обучението в детската градина се използват и други форми – гледане 

на детски и научно-популярни филми, игри на открито, разходка, излет, 

наблюдения, пикник и екскурзия. Те са  съобразени с възрастта на децата 

и се използват изключително по образователното направление 

взаимодействие дете и среда (околен свят). Тези форми се използват на 

първият етап на обучението – усвояване на нови знания . При тях децата 

посещават и наблюдават изучаваните обекти и явления, непосредствено в 

тяхната естествена среда. 
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Допълнителни форми използвани в учебно време 

Наименование: самостоятелни 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: самостоятелни 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. 

 

• Седмичният хорариум на педагогическите ситуации в ДГ“Здравец“ е 

следният: 
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ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПЪРВА И ВТОРА /РАЗНОВЪЗРАСТОВА/ ГРУПА  

15.09.2020г.-14.09.2021г. 

 

 

часови 

интервал 

Форми на 

педагогическо взаимодействие 

 

7.00 – 8.40 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /ДФПВ/ 

(Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности,организирани 

от учителя на групата, сутрешно раздвижване, индивидуална работа и 

др.); (разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

 

8.40 – 9.10 
Сутрешна закуска 

9.15 – 9.30 Педагогическа ситуация  

9.30 – 10.00 
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

/ДФПВ/(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.) 

 

10.00 - 10.15 
Подкрепителна закуска 

  

10.15 – 10.30  Педагогическа ситуация 

 

10.30 – 11.30 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя на 

групата (игри на открито, разходки, наблюдения на открито, дейности по 

ателиета, експерименти, закалителни процедури и др.) 

11.30 – 13.00 Подготовка за обяд. Обяд. Подготовка за следобеден сън 

 Следобеден сън 
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Забележка: Настоящата дневна организация на педагогическо взаимодействие е примерна и 

определените в нея дейности могат да се променят в сътветствие с интересите и 

потребностите на децата 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 15.20 

15.20 – 15.30 ДФПВ(подвижни игри) 

 

15.30 – 15.45 
Следобедна закуска 

 

15.45 – 16.40 
Педагогическа ситуация и ДФПВ 

 

16.40 – 18.00 

ДФПВ -Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя 

на групата (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, 

разходки, проектни дейности и др.), изпращане на децата 
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ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА /РАЗНОВЪЗРАСТОВА/ ГРУПА 

15.09.2020г.-14.09.2021г. 

 

часови 

интервал 

Форми на 

педагогическо взаимодействие 

 

6.30 – 8.30 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /ДФПВ/ 

(Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, 

организирани от учителя на групата, сутрешно раздвижване, 

индивидуална работа и др.); (разговори , игри, ритуали, поздрав и др.) 

 

8.30 – 9.00 

 

Сутрешна закуска 

9.00 – 9.20 Педагогическа ситуация  

9.30 – 9.50 

 

 

Педагогическа ситуация  

 

9.50– 10.00 Подкрепителна закуска 

 

10.00– 10.20 

 

Педагогическа ситуация  
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Забележка: Настоящата дневна организация на педагогическо взаимодействие е примерна и 

определените в нея дейности могат да се променят в сътветствие с интересите и 

потребностите на децата 

 

 

 

10.30 – 12.00 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

/ДФПВ/(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.). 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя на 

групата (игри на открито, разходки, наблюдения на открито, дейности по 

ателиета, експерименти, закалителни процедури и др.) 

12.00 – 13.00 Обяд 

 

13.00 – 15.00 
Следобеден сън 

15.00 – 15.20 
ДФПВ 

(подвижни игри) 

 

15.30 –15.45 
Следобедна закуска 

 

16.00 – 16.20 

 

Педагогически ситуации и ДФПВ 

 

 

16.40 – 18.30 

ДФПВ 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя на 

групата (творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки, 

проектни дейности и др.), изпращане на децата 
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Проследяване на резултатите от постиженията на децата – същност, 

методи и форми. 

 

1. СЪЩНОСТ.  

Едно от най-големите предизвикателства в процеса на педагогическото 

взаимодействие в детската градина е проучването на постигнатите 

резултати по образователни направления. Интерес за учителя и залог за 

наистина ефективна работа са резултатите от ежедневните дейности на 

децата. Високото ниво на знания и умения на децата е плод от системна 

работа, която започва още от постъпването на детето в детската градина, 

постигнато с различни методи и похвати, разнообразни форми и 

съвременни средства, в това число и с помощта на съвременни 

информационни технологии.  

В основата на диагностиката се поставят учебното съдържание и 

държавните образователни стандарти /ДОС/ по отношение на обучението 

по образователни направления. Входящата, текущата и изходящата 

диагностика дават възможност да се съпоставят резултатите от учебно-

възпитателната работа с посочените в държавните образователни 

стандарти знания, умения, компетентности и очаквани резултати, които 

децата трябва да притежават на съответния етап на развитие. 
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При започване на диагностична процедура трябва да се определят 

предмета, целта, методите и етапите на изследването. Да се определят 

критерии и показатели. Предметът и целта са пряко свързани с ДОС.  

При оценяването се препоръчва принципът на еднаквото “тегло”. При 

определяне начина на оценяване на тестовите резултати на различните 

задачи в зависимост от субективната оценка за тяхната важност или 

сложност дават различно „тегло“, т. е. за вярното решение на различните 

задачи се присъждат различен брой точки. Този подход не съдейства за 

подобряване качествата на теста, тъй като решенията относно различното 

„тегло“ на задачите се определят най-вече на интуитивно равнище. Ако 

даден елемент от проверяваното учебно съдържание или даден аспект на 

измерваното поведение е особено важен, то вместо по-голямо „тегло“ на 

задачата, с помощта на която той се измерва, е по-добре включването на 

повече задачи от тази конкретна област. По този начин при отчитането на 

резултатите от теста чрез увеличаване на относителния дял на задачите от 

тази област ще се увеличи и неговата „тежест“ в общото количество 

измервани крайни учебни резултати.  

Проследяването на резултатите от предучилищното образование на 

децата във всяка възрастова група се определят от учителя в съответствие 

с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на 

децата за всяка възрастова група по образователни направления: 

български език и литература, математика, околен свят, 

изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и 

физическа култура. 

В подготвителните групи за училище (5–7-години) акцентът 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. 
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2. Организация и начин на провеждане на диагностиката.  

 

 Диагностичната процедура може да се организира и проведе в следните 

етапи: 

 • Проучване на теоретичните системи на педагогическа диагностика; 

проучване на особеностите и значимостта на педагогическата диагностика 

за качеството на процеса на педагогическо взаимодействие по 

образователни направления; анализ на учебното съдържание за 

съответната група; анализ на учебното съдържание за следващ етап на 

обучение; анализ на учебните помагала по образователни направления за 

съответната група на детската градина; избор на методи за 

диагностициране.  

 • Определяне на критериите и показателите. Разработване на система от 

тестове за диагностициране на познавателните възможности на децата.  

• Провеждане на диагностиката. Събиране и оценяване на резултатите. 

Диагностициране на знанията и уменията на децата - определяне степента 

на усвоени знания и умения. Обобщаване и систематизиране на 

резултатите от проведената диагностика. Изводи и препоръки за теорията 

и практиката. Провеждането на диагностиката е необходимо да бъде 

структурирана така, че събирането на отговорите и обработката им да 

спестяват време на учителя, който да направи обективна оценка, с 

помощта на таблично или графично представяне на резултатите. По време 
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на провеждането на диагностика, тя трябва да бъде под формата на игри и 

децата да участват в тях, трябва да се забавляват, в някои случаи да има 

състезателен характер, да се осъществява в съвременна среда. 

 

Диагностичните процедури се провеждат групово /фронтално/ и/или 

индивидуално с всяко дете в собственото им социално обкръжение. 

 

2. 1. Фронтална работа 

 

Дейности на учителя при групова /фронтална/ работа:  

 Задаване на въпрос: устно, с учебно помагало, пеене, движения на 

тялото, показване на дъската, показване на макет от материали; 

учителят може да зададе само един или няколко въпроса;  

 Получаване на отговор:  устно, с рисуване, с оцветяване на хартия, с 

движения на тялото, пеене, изработване на предмет от различни 

материали; учителят може да получи и оцени само един или 

няколко отговора;  

 Обясняване на казус: устно; показване на изображения на хартия, от 

учебно помагало; показване на макет пред всички деца;  

 Проверка на отговорите: учителят проверява написаното на хартия, в 

учебното помагало, рисунката и пр.; наблюдава движения на тялото, 

макет и др.; слуша изговаряне или пеене;  

 Оформяне на индивидуална или групова оценка след като са 

проверени всички отговори на дете (група), учителят изчислява 

индивидуална (групова) оценка;  
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 Представяне на резултатите: учителят изработва таблици с 

резултати: индивидуални, групови, по направления, по въпроси и пр. 

 

Методи за използване на диагностика при фронтална работа: наблюдение, 

експеримент, педагогически тестове, хронометраж (целящ фиксиране 

времетраенето на дейността), анализ и сравнение на резултатите, 

математико-статистически методи за обработка на резултатите. 

 

При диагностицирането на децата е препоръчително е да се използва 

индивидуален подход за провеждането му. 

 

2. 3. Индивидуална работа 

 

Дейности на учителя при индивидуална работа с дете: 

 Задаване на въпрос: устно, с учебно помагало или работен лист, 

учителят задава само по един въпроса и дава необходимото време 

за мислене на детето;  

 Получаване на отговор: устно, с рисуване, с оцветяване на хартия, 

изработване на предмет от различни материали; учителят получава 

и оценява само един отговор, който вписва в помагалото или 

работния лист;  

 Обясняване на казус: устно; показване на изображения на хартия, от 

учебното помагало или работния лист; показване на макет само на 

диагностицираното дете; учителят обяснява бавно, точно и 

търпеливо условията на задачите; 
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 Проверка на отговорите: учителят проверява написаното на хартия, в 

учебното помагало – работния лист, рисунката и пр.; наблюдава 

движения на тялото, макет и др.; слуша изговаряне или пеене на 

детето; осъществява се по време на диагностицирането или след 

приключването му; 

 Оформяне само на индивидуална оценка след като са проверени 

всички отговори на детето, учителят изчислява индивидуална оценка 

по определени критерии и показатели;  

 Представяне на резултатите: учителят изработва таблици с 

резултати: индивидуални протоколи, картони. 

 

Методи за използване на диагностика при индивидуална работа: интервю, 

анкета, педагогически тестове, хронометраж (цели фиксиране 

времетраенето на дейността), анализ и сравнение на резултатите, 

математико-статистически методи за обработка на резултатите. 

 

 

3. Диагностична дейност на детето. Специфика и характерни особености, 

представени в системата:  

 

- вградена е в текущото педагогическо общуване;  

 

- осъществява се чрез включването й в конкретна ситуация заедно с 

другите дейности на детето; 
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- включена е в програмното разпределение според хорариума на 

всяко образователно направление и е една от дейностите на детето.  

 

Периодичност на проследяване на резултатите от предучилищното 

образование.  

Проследяването на резултатите от постиженията на детето се осъществява 

от учителите на съответната група в началото и края на учебната годината.  

 

За децата в първа група – в началото на учебната година се провежда 

обследване, чрез наблюдение на показателите за ранно детско 

развитие: здраве, физическо и двигателно развитие; езиково, 

познавателно, социално и емоционално развитие; активност, игра и учене. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/ 

 

4. Показатели за проследяване на резултатите 

 

Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, 

уменията и способностите проявени в процеса на предучилищното 

образование и очакваните резултати по образователните направления 

(български език и литература; математика; околен свят; изобразително 

изкуство; музика; конструиране и технологии; и физическа култура), като 

се акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционално 

развитие. 

 

5. Описание на резултатите от предучилищното образование.  

mailto:odzvetren@abv.bg


ДЕТСКА ГРАДИНА„ ЗДРАВЕЦ ” 
 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: 

odzvetren@abv.bg 
 
 

 

Информация за детската градина 

 

Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в 

дневника на групата. За целта е приета единна, обща за цялата детска 

градина, матрица за описване на индивидуалните резултати на децата в 

групата, като са очертани категорично различните умения на детето по 

отделните направления и образователните ядра към тях, които са на три 

нива: справя се самостоятелно, търси и открива различни решения; справя 

се с насочващи въпроси и справя се с помощ от учителя или друг 

специалист (музикален ръководител); нуждае се от допълнителни 

занимания. По този начин най-ясно се диференцират постиженията на 

детето между първото и второ проследяване на резултатите от 

предучилищното образование. 

 

6. Информация за родителя  

 

Родителите се информират от учителите в групата за индивидуалните 

резултати на детето. В съдържателно отношение информацията, която 

получават те, трябва да бъде позитивна обективна и насочваща чрез 

развиващата програма за по-нататъшната индивидуална работа с детето. 

Предложената развиваща програма има роля на целенасочено 

възпитателно взаимодействие към детето, което благоприятства, улеснява, 

компенсаторното и/или превантивно развитие на детето в съответната 

област и образователни направления. 

Примерни стъпки за информация на родителя:  
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 Запознаване с постиженията на детето към момента на 

проследяването на резултатите, т.е. акцент върху силните страни на 

детето. 

 Запознаване с трудностите на детето към момента на 

проследяването на резултатите; т.е. тези страни, които са в процес 

на развитие и изразени по-слабо; 

 Напомняте за постепенното развитие на индивидуалността на 

детето и неговия потенциал, поради което не се сравнява с другите 

деца;  

 Очертаване на перспективата на детското развитие, 

необходимостта от развиваща програма и предложението за 

такава, с оглед създаване на условия за ефективна среда за по-

нататъшното детско развитие. 

 При запознаване с резултатите учителят трябва да подходи 

обективно, професионално, етично и толерантно към родителя.  

 

ІХ. Методи и форми за проследяване на резултатите от постиженията на 

децата в предучилищното образование. 

 

1. Наблюдение 

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е 

включеното наблюдение. То е процес от целенасочено наблюдение на 

детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в 

различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на 

цялата учебна година.  
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Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация 

относно функционирането на децата като цяло. Най-ефективно и 

информативно е наблюдението на детето в неговата естествената среда, 

която включва – неговият дом и детската група, в които всяко дете се 

развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за 

ежедневна изява и проява на различните му знания, способности, начини 

на поведение, както и на неговите затруднения.  

Детската градина е „сцената”, на която децата играят и проявяват своите 

чувства, емоционални реакции, двигателни и езикови способности, 

творческа дейност, отношението към другите деца в групата и по този 

начин изразяват своите типични черти от характера си.  

Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за 

него: детето се намира в позната и защитена среда, в която е адаптирано и 

привикнало да се занимава с ежедневни дейности. Чувства се свободно, 

сигурно и значимо в резултат, на което може да разкрие (пред 

наблюдаващия, своите силни страни, знания и умения, наред с 

ограниченията си и затрудненията си. Събраната информация от 

наблюденията служи за основа при тълкуването на резултатите от 

развитието и извеждането на съответни изводи и насоки следващия 

възрастов период. 

2. Цели на наблюдението: 

С помощта на информацията, получена чрез наблюдението учителят 

постига следните цели: 

Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните 

характерни възрастови и индивидуални особености: нужди, способности, 

обноски, ограничения и затруднения. 

Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната 

година, която е насочена към детския потенциал и затруднения. 
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Проследява настъпилите промени при децата през учебната годината. 

Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в 

детската градина. 

3. Видове наблюдения: 

Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво 

на не-участник в наблюдението; до пряк участник в него. 

Наблюдение, в което учителят не участва. 

Задачата при този вид наблюдение е учителят само и единствено да 

наблюдава и проучва автентичността на детето в обичайните естествени 

условия и действия в детската група, без да се включва в разговор с него 

или да се намесва по някакъв начин в ситуацията/играта/общуването, 

който би могъл да повлияе върху неговото поведение.  

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на 

спонтанното и автентично поведение на детето и взаимодействията му с 

околната и социална среда, без то да усеща, че е център на наблюдение. 

Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на 

наблюдението, в което учителят е участник (включено наблюдение).  

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател, да участва в 

дейностите на детето. Например: даване на разяснения; задаване на 

насочващи въпроси; използване езика на тялото; подготвяне на 

обстановката за извършване на дадена дейност; съучастник в играта на 

детето; поощряване на другите деца да се сближат с наблюдаваното дете 

и др. 

Силни страни на наблюдението: помощ от учителя, която може да доведе 

до по-високи резултати. 

mailto:odzvetren@abv.bg


ДЕТСКА ГРАДИНА„ ЗДРАВЕЦ ” 
 ПК 6175, с. Ветрен, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора,  04332/2611, Е-mail: 

odzvetren@abv.bg 
 
 

Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя при 

наблюдение поведението на детето и регистриране на резултатите. 

 

 

4. Познавателна задача 

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте 

образователни направления през учебната година са два вида: 

Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на 

възприемането на знанията, тяхното разбиране и приложението им. Смята 

се, че този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя 

страна допринася за надеждността на измерването на резултатите от 

развитието. 

Задачи със свободен отговор се използват при установяване на 

изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, моделиране, 

конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и а 

нализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за 

всяко дете. 

 

5. Продукти от дейността на децата 

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез 

активното му участие в различни видове дейности, то създава различни по 

характер продукти (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, 

конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.). 

Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант – в 

Портфолиото на детето, други – да бъдат документирани чрез видео и 

снимки и поставени в портфолиото. Те имат изключителна стойност при 
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проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки 

развитието, креативността и успеваемостта на детето. 

 

 

6. Социометрични методи  

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от 

взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на 

детските учители. 

Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и 

структура в групи с помощта на социограма или социоматрица. 

При определени случаи, според учителите, този метод успешно може да 

се използва. 

 

Основни форми за проследяване постиженията на децата са: входяща и 

изходяща диагностика. 

 

Проследяването на постиженията на децата се осъществява от учителите 

на съответната група в началото и в края на учебното време /15. 09. – 31. 

05./ по всяко образователно направление. 

/чл. 33, ал. 1 от Наредба № 5 от 03. 06. 2016 г. за предучилищното 

образование/ 

 

Не се провеждат текущи и/или междинни диагностики. 
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Време на провеждане на измерването и оценяването на постиженията 

на децата за всяка форма: 

 

 

Входяща диагностика: провежда се в периода от 16. 09. до 15. 10. 

 

Изходяща диагностика: провежда се в периода от 15. 05. до 31. 05  

 

Място и време за провеждане на диагностични процедури: в следобедни 

режимни моменти и в удобно за детето време и обстановка. 

 

Предимства и възможности за учителя: 

- да проверява ефективността на отделните образователни и 

възпитателни методи, средства и подходи към детето в процеса на 

тяхното приложение; 

- да проследява резултатите от образователния процес: по 

образователни направления; общо за детската група; за всяко дете в 

съответствие с индивидуалните особености или специфичните му 

образователни потребности; в съответствие с резултатите да 

планира дейността си; системно да проследява динамиката на 

процеса на формиране на всяко дете; да формира у детето 

специфични умения за целенасочено участие в диагностична 

дейност. 
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Провеждането на диагностични процедури през м. септември - октомври – 

входяща диагностика, обхващат наблюдение върху: 

1. Измерване и актуализиране степента на усвоените знания и умения на 

децата въз основа на овладения учебен материал през предходната 

учебна година.  

2. Установяване степента на овладяване на учебното съдържание, като се 

направи статистика на грешките - като брой грешки и като тип грешки, и по 

този начин се изясни къде децата се затрудняват най-много, за да се 

наблегне точно върху тези пропуски. 

Провеждането на диагностични процедури през м. май – изходяща 

диагностика, обхващат наблюдение върху цялостното развитие и 

поведение на децата по всички образоветелни направления за 

съответната група. Акцентира се върху познавателните им способности и 

социални умения по посока на програмно - образователните цели, както и 

върху практическата ориентация, саморегулация на дейността и 

емоционална отзивчивост на децата. 

Диагностичните изследвания имат за цел да дадат обективна информация 

за детското развитие и отговор на следните въпроси: 

 каква е степента на развитие на уменията на децата по основните 

образователни направления; 

 как да се изгради подходяща педагогическа стратегия за развитие на 

детето; 

 как да бъдат ключени и родителите като партньори в този 

специфичен етап от детското развитие. 

 

Критериите и показателите за диагностика са съобразени с ДОСПО. 
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В изследването се използват специализирани и адаптирани тестови задачи 

за деца от ПУВ. 

 

7. Процедура на оценяване. 

 

Резултатите от оценяването на постиженията при входяща и изходяща 

диагностика се отчитат чрез точкова система – количествена оценка – в 

първа и втора възрастова група, и чрез качествен показател и оценка – за 

трета и четвърта възрастови групи. Оценяването на постиженията на 

детето се извършва на основата на получените от него точки при 

изпълнението на задачите. Оценката е тристепенна, като степените са: 

ниско равнище /справя се с помощ от учителя/, средно равнище /справя се 

с насочващи въпроси/ и високо равнище /справя се самостоятелно/. 

Сборът от точките, сравнен с тези 3 степени формира общото равнище на 

постиженията на всяко дете. 

 

Всяка задача поставена към детето в първа и втора възрастова група се 

оценява чрез точкова система – количествена оценка: 

 

3 точки, ако е изпълнена вярно; 

2 точки, ако се допускат грешки, ако е изпълнена частично; 

1 точка при неправилен отговор или липса на отговор. 
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Всяка задача поставена към детето в трета и четвърта подготвителни 

възрастови група се оценява с качествен показател: 

 

 – ВИСОКО  /справя се самостоятелно, търси и открива различни решения/; 

 – СРЕДНО /справя се с насочващи въпроси от учителя или друг 

специалист/; 

 – НИСКО /справя се с помощ от учителя или друг специалист; нуждае се от 

допълнителни занимания/. 

 

 

Анализ на входящо и изходящо ниво се прави в началото и в края на 

учебната година и при него се изисква: 

1. Да се изведат критериите, по които ще се измерват знанията и уменията 

на децата въз основа на овладения учебен материал до провеждането на 

диагностичните процедури.  

 

2. Да се установи степента на овладяване на учебното съдържание, като се 

направи статистика на грешките - като брой грешки и като тип грешки, и по 

този начин се изясни къде децата се затрудняват най-много, за да се 

наблегне точно върху тези пропуски през предстоящата учебна година.  

 

3. При анализа на входното ниво се изработва единна скала за оценяване 

и се подбират такива задачи, които позволяват по-точно измерване на 

знанията. Често пъти това са и тестови въпроси, но невинаги. 
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Анализът включва: 

1. Цел на диагностиката. 

2. Критерии и показатели за оценяване. 

3. Представяне на резултатите в таблица 

4. Анализ на резултатите от таблицата. 

5. Изводи. 

6. Препоръки. 

Диагностичните процедури за всяка възрастова група в ДДГ“Детелина“ 

към МО, се провеждат с всяко дете съобразно неговата възраст, 

независимо от факта, че две от групите в детското заведение са 

разновъзрастови.  

 

8. Установяване на готовност на детето за училище.  

Готовността на детето за училище се отчита по пет показателя: физическо 

/вкл. и фина моторика/, познавателно, езиково, социално и емоционално 

развитие на детето.  

 

Установяване готовността на децата за училище се осъществява, чрез 

използването и прилагането на Стандартизиран тест за диагностика на 

училищнаа готовност, изготвен от сдружение „Национален тестов център” 

и одобрен от МОН. 

Диагностиката на училищната готовност се извършва с цел да се осигури 

надеждна информация за: 
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- готовността на детето за постъпване в училище – І клас; 

- евентуални дефиците при формиране на ключови компетентности за 

успешно обучение в началното училище; 

- планирането на образователната дейност; 

- изготвянето на индивидуални програми за развитие на детето; 

- оценка на ефективността на предучилищната подготовка. 

Диагностиката за готовността на децата за училище може да се провежда в 

началото на годината /при постъпване в ІV – та подготвителна група/ и/или 

в края на задължителната предучилищна подготовка от учителите на 

групата. 

Установяването на училищна готовност се извършва 14-дневен срок преди 

края на учебното време. Резултатите се вписват в удостоверение издадено 

от детската градина.  

Резултатите от диагностиката за училищната готовност служат, за да може 

да се окаже адекватна подкрепа на детето в различни области на 

развитие, ако то се нуждае от такава, както и да улесни прехода на децата 

от детската градина към училището. 

 

 

Механизъм на взаимодействие между участниците в 

предучилищното образование. 

 

• Индивидуален подход към детската личност. 
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• Подпомагане на всяко дете да прави своя избор чрез провеждането 

на различни дейности, с оглед неговото цялостно        развитие. 

• Включване на семейството като партньор на образователната 

институция. 

• Акцентиране върху  правата и задълженията на  родителите / по 

Закона за предучилищното и  училищно образование / 

• Диалогът между родителите и училището ще  се осъществява чрез 

индивидуални консултации, родителски срещи както и всеки път, когато 

конкретна ситуация или поведение на детето  го прави необходимо; 

• Активното им включване в живота на училището. 

Чрез предучилищното образование в подготвителна група към училище се 

полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, 

познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и 

творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В 

резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава 

най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно 

развитие. В предучилищна възраст родителите са най-важните хора в 

живота на децата, първите, основните и най-влиятелните техни 

възпитатели. Родителите са участници и партньори в системата на 

предучилищното образование, заедно с децата, учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. Развитието на детето от 

предучилищна възраст се осъществява под влиянието на различни и 

постоянно променящи се биологични и социални, вътрешни и външни 

фактори, сред които основна роля играят семейството, училището и 

индивидуалният стил на дейност и поведение. Семейството оказва 

въздействие върху детето чрез много и различни фактори. Наред с 

осъзнатите и целенасочени възпитателни мерки, семейството въздейства 

върху детето и чрез неосъзнавани от родителите форми на тяхното 
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поведение, чрез отношенията помежду си и с околните. За да остане 

училището естествена среда, обуславяща развитието на духовните 

потребности и интереси на детето, е необходимо утвърждаване на 

тенденция за тясно сътрудничество между семейството и училището. 

Отношенията между родители и учители  се изгражда на основата на: 

Разбирателство, единомислие, непрекъснато общуване  и взаимодействие 

в името на детето.  

Целенасочената съвместна дейност между училището и семейството 

осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и 

да разменя постоянна взаимна информация за цялостното развитие на 

детето, за неговите интереси, потребности и поведение. 

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, 

между родителите на всяко дете и екипа на ДГ , има голямо значение за 

адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и 

за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.  

Формите на сътрудничество между училището и семейството са 

обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа. 

  Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.  

Видове разговори: 

Във връзка с тяхната цел, могат да бъдат: 

Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване на детския 

учител с родителя и детето. 

Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите 

от предучилищното образование. 

Рутинни разговори с цел информиране на родителя за промените в 

детското развитие и поведение, както и за придобитите или в процес на 
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придобиване на умения по отделните образователни направления. 

Провеждат се в различни времеви интервали: ежедневни, седмични или 

месечни. 

 

Индивидуална консултация 

 

-По инициатива на учителя или по инициатива на родителя. 

1.По инициатива на учителя  

Ако  трябва да се споделят наблюдавани затруднения, които изискват 

намесата на външен експерт специалист, това се на родителите.  

Подсказват се  варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо 

развитие на неговото дете. 

2.По инициатива на родителя  

Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или 

при оказване на помощ в процеса на обучение. В тези случаи  родителя  се 

насочва към специалист или към работещи стратегии.  

 

Други индивидуални форми: Видове съобщения  

Устни съобщения – телефонно обаждане, скайп разговор; 

Писмени съобщения -  еmail , sms по мобилен телефон, лично съобщение 

във фейсбук. 

 

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при 

провеждане на празници и развлечения,  събития в училище или извън 
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него, могат да възникнат ситуации в които учителят  използва бързи форми 

на съобщения. 

За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и 

детайлизирана информация за родителя – е желателно използването на 

писмени съобщения.  

 

Групови форми на сътрудничество с родителите 

-Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма 

  

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота 

на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на ДГ. 

Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и 

партньори, подпомага реализирането на програмната система на 

училището. Сътрудничеството с всички родители се постига през няколко 

канала: 

В началото на учебната година, в детската градина  се организира 

родителска среща, на която представя обосновката и работния план за 

учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на 

групата/класа. Определят се функции, на работните отношения и начин на 

комуникация Родителските срещи през учебната година могат да се 

планират, според потребностите и желанията на родителите. В 

съдържателен аспект са тематични, съобразени с актуални за възрастта – 

„горещи” и доминиращи теми, във връзка възрастовите особености на 

детското развитие и съответни поведенчески реакции  да децата в групата. 

 

 Например, подобни ключови теми на детското развитие са:  
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 адаптация на детето в детската група  

 детските приятелства 

 готовността на детето за живота в училище 

 готовност за учене – за подготвителна група. 

Участие на родителите в процеса на предучилищното образование 

Включването на родителите в живота на детето в групата е друга 

изключително важна форма на сътрудничество между училището и 

семейството. Обикновено родителите присъстват на  тържества, празници 

и състезания.  

Значението на включването на родителя има тристранен характер: 

 за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на 

родителя към това, което е важно за него;  

 за родителя – който може да види детето си в различна от 

ежедневието ситуация;  

 да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати 

своите родителски умения. 

 за  учителя  в групата – за успешното постигането на целта на 

социализация, възпитание и образование на детето, чрез 

подкрепата получена от родителите. 

 

Други форми за комуникация детски учител – родител  

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно  

промени в учебната програма;  
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правилата в групата;  

предстоящи празници, важни събития в ДГ;  

 материали във връзка с детското развитие;  

новини от живота в училище ;  

продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., 

може да се използва следната форма: 

Информационни табла за родителя 

Информация относно многообразието и качеството на учителската 

дейност, може да има прозрачност и публичност чрез: 

 Електронно портфолио на училището /фейсбук, GOOGLE+/ 

 Портфолио на учителя в групата 

 Външни връзки 

 Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разпределение на формите на педагогическо 

взаимодействие 
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Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в 

предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата 

календарна година.  

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.  

     Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В 

случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса 

на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за 

децата. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. 

В ДГ ,,Здравец" подготвителната група е с целодневна организация. Целодневната организация 

осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 

последователни астрономически часа на ден преди обяд и след обяд през учебната година.  

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се 

определят с Правилника за дейността на училището. 

В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в 

неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се 

осигуряват и: 

• условия и време за игра и почивка; 

• условия и време за закуска; 

• дейности по избор на детето. 

 

Учителите  в групата определя редуването на формите на педагогическо взаимодействие и 

организира деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на 

педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и 

седмично разпределение. 

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се 

провеждат са, както следва: 

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ  
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Седмичен  брой   ситуации  за  ІІ гр. 

Околен  свят 2 

Бълг. език и литература 2 +2 

Математика 1 

Музика 2 

Физическа култура 3 

Изобразително изкуство 2 

Конструиране и технологии 1 

 13+2 

 

 

 

 

Седмичен  брой 

Околен свят  2 

Български език и литература  + 1 ПС  3 +1 

Математика 3 

Музика 2 

Физическа култура  3 

Изобразително изкуство 2 

Конструиране и технологии  2 

 17+1=18 

 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

СМЕСЕНА  ГРУПА / 5-7 ГОДИШНИ / 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ В ДНЕВНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗА ДЕНЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ / 15.09.2016 г. – 31.05.2017 г. /  ПГ. 
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ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕДМИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНИ 

ФОРМИ В ИГРОВА ДЕЙНОСТ И В ДРУГИ СВОБОДНО ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В УЧЕБНОТО 

ВРЕМЕ НА ДЕНЯ 

7.00 ч. – 8.30 ч. Прием на децата в групата Комуникативни игри за социализиране и 

сдружаване 

8.20 ч. – 8.30 ч. Утринно раздвижване Подвижни и музикално- подвижни игри 

8.30 ч. – 9.00 ч. Закуска  Формиране култура на хранене. 

9.00 ч. – 10.00 ч. Основни организационни форми по образователни направления В 

диференцирани тематично по образователни ядра основни форми. 

10.00 ч. – 10.30 ч. Подкрепителна закуска Изграждане на навици за култура на 

хранене. 

10.30ч. – 11.00ч. Основни организационни форми по образователни направления В 

диференцирани тематично по образователни ядра основни форми. 

11.00ч. – 12.00 ч. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

 Функционални обектно насочени, конструктивни, строителни игри, ролеви, сюжетни 

игри, драматизации, авантюристични и приключенски игри, подвижни и спортно – 

подготвителни игри, свободно избираеми дейности. 

12.00 ч. – 13.00 ч. Обяд  Формиране култура на хранене – самообслужване. 

13.00 ч. – 15.30 ч. Следобедна почивка Възстановителен релаксиращ момент. 

15.30 ч. – 16.00 ч. Подкрепителна следобедна закуска Изграждане на навици за култура 

на хранене. 

16.00 ч. – 16.30 ч. Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 Регламентирани и свободни избираеми дейности по желание на детето. 

16.30 ч. – 18.00 ч. Игри и други  дейности по избор; форми на общуване и работа с 

родителите при издаване на децата. Функционално делово партниране на учител – родител – 

дете 

Този режим ще бъде примерен и определените в него дейности може да се променят в 

съответствие с интересите и потребностите на децата. 
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3. Тематични разпределения 

Тематичните разпределения са за подпомагане  реализиране  на целите и очакваните 

резултати заложени  в образователните направления.При реализирането на образователното  

съдържание право на  учителя е сам да избере  и творчески да обогати и усъвършенства  

конкретното съдържание. 

 

4.Механизъм на взаимодействие между участниците 

в предучилищното образование. 

 

• Индивидуален подход към детската личност. 

• Подпомагане на всяко дете да прави своя избор чрез провеждането на различни 

дейности, с оглед неговото цялостно        развитие. 

• Включване на семейството като партньор на образователната институция. 

• Акцентиране върху  правата и задълженията на  родителите / по Закона за 

предучилищното и  училищно образование / 

• Диалогът между родителите и училището ще  се осъществява чрез индивидуални 

консултации, родителски срещи както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение 

на детето  го прави необходимо; 

• Активното им включване в живота на училището. 

Чрез предучилищното образование в подготвителна група към училище се полагат основите за 

учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-

нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на 

играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава 

най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие. В 

предучилищна възраст родителите са най-важните хора в живота на децата, първите, 

основните и най-влиятелните техни възпитатели. Родителите са участници и партньори в 

системата на предучилищното образование, заедно с децата, учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. Развитието на детето от предучилищна възраст се осъществява 

под влиянието на различни и постоянно променящи се биологични и социални, вътрешни и 

външни фактори, сред които основна роля играят семейството, училището и индивидуалният 
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стил на дейност и поведение. Семейството оказва въздействие върху детето чрез много и 

различни фактори. Наред с осъзнатите и целенасочени възпитателни мерки, семейството 

въздейства върху детето и чрез неосъзнавани от родителите форми на тяхното поведение, чрез 

отношенията помежду си и с околните. За да остане училището естествена среда, обуславяща 

развитието на духовните потребности и интереси на детето, е необходимо утвърждаване на 

тенденция за тясно сътрудничество между семейството и училището. Отношенията между 

родители и учители  се изгражда на основата на: 

Разбирателство, единомислие, непрекъснато общуване  и взаимодействие в името на детето.  

Целенасочената съвместна дейност между училището и семейството осигурява единен подход 

в разкриването на обкръжаващия детето свят и да разменя постоянна взаимна информация за 

цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и поведение. 

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на 

всяко дете и екипа на ДГ , има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на 

образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.  

Формите на сътрудничество между училището и семейството са обединени в две групи: 

индивидуални и групови форми на работа. 

  Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.  

Видове разговори: 

Във връзка с тяхната цел, могат да бъдат: 

Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване на детския учител с родителя и 

детето. 

Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите от предучилищното 

образование. 

Рутинни разговори с цел информиране на родителя за промените в детското развитие и 

поведение, както и за придобитите или в процес на придобиване на умения по отделните 

образователни направления. Провеждат се в различни времеви интервали: ежедневни, 

седмични или месечни. 

 

Индивидуална консултация 
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По инициатива на учителя или по инициатива на родителя. 

По инициатива на учителя  

Ако  трябва да се споделят наблюдавани затруднения, които изискват намесата на външен 

експерт специалист, това се на родителите.  Подсказват се  варианти за вземането на решение, 

което засяга бъдещо развитие на неговото дете. 

По инициатива на родителя  

Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване на 

помощ в процеса на обучение. В тези случаи  родителя  се насочва към специалист или към 

работещи стратегии.  

Други индивидуални форми: Видове съобщения  

 

Устни съобщения – телефонно обаждане, скайп разговор; 

Писмени съобщения -  еmail , sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук. 

 

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници и 

развлечения,  събития в училище или извън него, могат да възникнат ситуации в които учителят  

използва бързи форми на съобщения. 

За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизирана 

информация за родителя – е желателно използването на писмени съобщения.  

 

Групови форми на сътрудничество с родителите 

Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма 

  

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, 

допринася за реализирането на целите и задачите на ДГ. Позитивното въвличане на 

родителите като наблюдатели, участници и партньори, подпомага реализирането на 

програмната система на училището. Сътрудничеството с всички родители се постига през 

няколко канала: 
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В началото на учебната година, в детската градина  се организира родителска среща, на която 

представя обосновката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на 

родителите и на екипа на групата/класа. Определят се функции, на работните отношения и 

начин на комуникация Родителските срещи през учебната година могат да се планират, според 

потребностите и желанията на родителите. В съдържателен аспект са тематични, съобразени с 

актуални за възрастта – „горещи” и доминиращи теми, във връзка възрастовите особености на 

детското развитие и съответни поведенчески реакции  да децата в групата. 

 

 Например, подобни ключови теми на детското развитие са:  

 адаптация на детето в детската група  

 детските приятелства 

 готовността на детето за живота в училище 

 готовност за учене – за подготвителна група. 

Участие на родителите в процеса на предучилищното образование 

Включването на родителите в живота на детето в групата е друга изключително важна форма 

на сътрудничество между училището и семейството. Обикновено родителите присъстват на  

тържества, празници и състезания.  

Значението на включването на родителя има тристранен характер: 

 за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е 

важно за него;  

 за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация;  

 да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати своите родителски 

умения. 

 за  учителя  в групата – за успешното постигането на целта на социализация, възпитание 

и образование на детето, чрез подкрепата получена от родителите. 

 

Други форми за комуникация детски учител – родител  

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно  

промени в учебната програма;  

правилата в групата;  
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предстоящи празници, важни събития в ДГ;  

 материали във връзка с детското развитие;  

новини от живота в училище ;  

продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., може да се 

използва следната форма: 

Информационни табла за родителя 

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, може да има 

прозрачност и публичност чрез: 

 Електронно портфолио на училището /фейсбук, GOOGLE+/ 

 Портфолио на учителя в групата 

 Външни връзки 

 Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”. 
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