


 

 

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна 

система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва 

задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на 

Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

Програмната система е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

Програмната система е неотменна част от стратегията за развитие на ДГ 

“Детски свят“ за периода 2020-2024 г. и реализира част от подцелите и дейностите 

на ценността на детската градина, и глобалната цел при осигурена среда за учене 

чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното 

развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и 

психическото му здраве. 

/чл.29 от Наредба №5/03.06.2016 г./ 

 

             Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

 „Позитивният опит е резултат от позитивни социални контакти – човешкото 

образование протича винаги в общност…..Най-ефективната форма на сътрудничество 

се крие в проявата на отношение, която осигурява прогреса в образованието.“ - 

Проф..д-р Димитър Гюров 

Подходи на педагогическо взаимодействие. Изхождайки от глобалната цел, която си 

поставихме, ние залагаме на екипната образователна работа, подчинена на следните 

подходи: 

1. Игров подход. „Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда 

за учене чрез игра…“, чл.3 от Наредба №5/03.06.2016 г 

2. Ситуационен подход. Този подход не се изчерпва само с педагогическата ситуация 

като основна форма на педагогическо взаимодействие /чл.23/Наредба №5/. Необходимо 

е цялостната организация да е ситуационна. Да се създават специално организирани 

ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете 

в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално 

благополучие. 

3. Действено-практически подход. На детето да се осигурява активна позиция чрез 

участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и 

интелектуално натоварване. Стимулиране на контакти и общуване в различни 

формални и неформални обединения. 

4. Комуникативно-експресивен и креативен подход. Подпомага се индивидуалната 

експресивност на детето. Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и 

проекти. Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, общуването. 

Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с другите 

 5. Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход. Ученето през целия живот 

интегрира всички процеси на взаимодействие (формални и неформални), които 

развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и 

компетенции. Рефлексията изисква развитие на такива феномени като: самооценка, 

самоконтрол - саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни 



задачи. Постмодернистичните концепти в план образование налагат стимулиране на 

междукултурната рефлексия в европейското образователно пространство. 

6. Личностно-хуманен подход. Детето да се приема като значима личност - с 

уважение и достойнство, приемане на детето такова, каквото е, човечно отношение към 

него, оказване на обич и подкрепа, съобразяване с потребностите и интересите на 

детето като субект, подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ. 

Личният опит е в основата на субективния опит. 

Основна функция на образователната институция е да се осъзнае и систематизира 

стихийният опит на детето. Възпитаването и обучението на детето се осъществяват 

чрез съчетаване на вербалните с игрови, нагледни и практически интерактивни 

техники. Дейността не е цел. Чрез нея като средство, културните компетенции придават 

модерна характеристика на европейското образование в комплексно интегрираните 

форми на интеракция на основата на водещата за психичното развитие - игровата. 

Утвърждаване индивидуалността на детето чрез стабилност, присъединяване и 

приемане, самоуважение и толерантност 

7. Индивидуален подход - 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 

8. Комплексен подход. Всички главни и подпомагащи социално-педагогически 

фактори да действат 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. Комплексният подход гарантира 

правото на глас, изказване и задаване на въпроси от страна на детето и практическо 

реализиране на творческите идеи и инициативи. 

9. Холистичен подход. Детската личност е цялостна динамична система, затова е 

необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно 

проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът 

да обхваща и вижда цялата картина. 

 

Форми на педагогическо взаимодействие. 

 

1. Основни форми. 

Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование определя 

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Основната 

форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която 

протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се 

организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетенции, 

определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно 

образование. Педагогическите ситуации са по следните Образователни 

направления: 

 Български език и литература - Съдържанието на образователното 

направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, 

Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно 

произведение и Пресъздаване на литературно произведение. 



 Математика - Обемът на съдържанието по образователното 

направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени 

отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, 

Равнинни фигури. 

 Околен свят - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с 

околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото 

опазване и Културни и национални ценности. 

 Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по 

образователното направление децата развиват своите познавателни и 

изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество. 

 Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е 

систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, 

Музика и игра и Елементи на музикалната изразност. 

 Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по 

образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: 

Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и 

свързване, Грижи и инициативност, Техника.  

Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна 

дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, 

Игрова двигателна дейност. 

Ситуацията в детската градина е събитие или поредица от събития, 

преминаващи в рамките на определено време и на различни видове 

взаимодействия на децата с учителя, между самите тях, с игровите и 

обучителни ресурси, съотнесени с темата в даденото образователно 

направление, нейните цели и очаквани резултати. Ситуацията е основна 

комплексна единица на процеса на възпитание и подготовка на децата в 

детската градина със статус на водеща педагогическа форма. 

Продължителността на ситуациите не трябва да надвишава 15-20 минути за 

първа и втора група и от 20 до 30 минути – за трета и четвърта група. 

2. Допълнителни форми. 

 Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, 

Музикални и др. 

 Утринна гимнастика 

 Творчески занимания по интереси 

 Празници и концерти, развлечения, куклени театри 

 Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални 

постановки, изложби, музеи и др. 

 Разходки и екскурзии сред природата 

 Групова работа с психолог, базирана на принципите на 

Приказкотерапията 



 Групова работа с психолог за изграждане на позитивни 

междуличностни взаимоотношения и екипна работа 

 Работа с логопед 

             Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. 

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 /36/ 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“Детски свят“ организацията е целодневна. Целодневната организация 

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

на 12 последователни астрономически часа на ден през учебната година. 

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

деня се определят с Правилника за дейността на детската градина. 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, почивка, следобеден сън; 

 условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд и две 

задължителни подкрепителни закуски/между сутрешната закуска и 

обяда и между обяда и вечерята/ ; 

 дейности по избор на детето. 

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират 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: 

 Основни форми на педагогическо взаимодействие./брой ситуации по групи/ 

 

 

 

Хорариумът на педагогическите ситуации е гласуван на заседание на 

Педагогическият съвет на 13.09.2021 г. 



Седмично разпределение на ОФПВ по възрастови групи 

Общият  седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите , 

определени   с ДОС по различните направления формирахме въз основа на минималния брой 

ситуации, определен от Наредба 5 като добавяме по две педагогически ситуации по образователно 

направление „Български език и литература” като допълнителен модул за обучение поради големия 

брой деца, чийто майчин език е различен от български: 

 

Образователно 

направление 

Първа група Втора група          ПГ 5          ПГ6 

Български 

език и 

литература 

1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Изобразително 

изкуство 

2 2 2 2 

Конструиране 

и технологии 

1 1 2 2 

Физическа 

култура 

3 3 3 3 

Общо  11 13 15 17 

 

 

 

Допълнителни педагогически услуги със заплащане от родителите. 

Английски език, народни танци, модерни танци,  куклен театър, пиано  

 

Тематични разпределения. 

Тематично разпределение за I“А“ група. 

Тематично разпределение за I Б група. 

Тематично разпределение за II  група.  

Тематично разпределение за ПГ – 5 г. 

Тематично разпределение за ПГ – 6 г  

Тематично разпределение за ДГ А 

Тематично разпределение за ДГ 
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