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Настоящата програмна система е част от стратегията на ДГ „Теменуга” и представя
основните образователни приоритети за децата от 2 до 7 години, съгласно Закона за
предучилищно и училищно образование и Държавния образователен стандарт за
предучилищно образование. Тя осъществява своята мисия на организирано и
целенасочено педагогическо взаимодействие между учител / родител, детето и детската
общност.
Програмната система е създадена в името на детето, в помощ на учителя и в
подкрепа на родителя. Тя подпомага учителя, за да осигури условия за пълноценно
детско развитие, така че:
 Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез
игри, познание, радост и творчеството.
 Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в
ежедневната си работа с децата и родителите.
 Родителят да „израства” заедно с детето си, като го подкрепя в развитието,
подпомага разгръщането на неговия потенциал.
 Родителят и учителят имат споделени отговорности относно детето, които
реализират в сътрудничество в името на детето.
Програмната система гарантира прилагането на педагогически технологии, структурно
подчинени на съвременни подходи: Програмната система е цялостна концепция за
развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени
на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия
живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно - нравствено,
социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на
играта за детето.
Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.
Подходи.
Подходите, базисът за реализиране на програмната система, по-конкретно: съдържанието
на формите на педагогическо взаимодействие; тематичните разпределения по
образователните направления във всички възрастови групи; проследяването на
индивидуалните резултати на детето от предучилищното образование; заложените идеи
за ефективен механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното
образование; са следните:
 Личностен и индивидуален подход към всяко дете;
 Ситуационен и интегрален подход;
 Конструктивен подход;
 Използване на Е-обучение и технологии;
 Кооперативно учене (Co-operative learning);
 Интеркултурно образование;
 Креативност и успеваемост.
Формите на педагогическо взаимодействие
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, възрастови особености,
потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.
Педагогическа ситуация – основна форма на педагогическо взаимодействие
Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното разпределяне на
педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично
разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната
група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската
градина.
Седмичен хорариум на педагогическите ситуации
Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на
седемте компетентностите е:
1.Първа група – общ брой 11;
2.Втора група – общ брой 13;
3.Трета група – общ брой 15;
4.Четвърта група – общ брой 17.
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през учебната
година.
Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и
усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления.
Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с
интересите и потребностите на децата.
Видове допълнителни форми:
Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;
Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания,
конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения
на обекти от околната среда
Механизъм на
образование.
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Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека.
Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в
детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез
предучилищното образование в детската градина/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.
Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и
семейството.
Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите
на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на
детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност
и чувство за принадлежност.
Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:
на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.
на ниво детската градина – във форма на Настоятелство.
Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две
групи:
 индивидуални форми на работа;
 групови форми на работа;
 информация за родителя – е желателно използването на писмени съобщения.
Участие на родителите в процеса на предучилищното образование.
Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително
важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Обикновено
родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания.
Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с
родителите. Най-често това са различните празници и тържества, в които родителите ще
вземат участие. Необходимо е на родителите да им се предостави възможност да участват,
както в съставянето на плана, така и при неговата подготовка и реализация. По този начин
ще могат да се включат по-голяма част от родители, според техните индивидуални нагласи,
способности (организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, естетически и др.), и
възможности (финансови или чрез труд).
Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина
– чрез включването им в основната форма на работа на детския педагог- ситуацията.
Всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация.
В зависимост от целта на ситуацията, може да се покани родител, който има
съответната професия или професионални компетентности по изучаваната тема.
Други форми за комуникация детски учител – родител.

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната
програма, правилата в групата, предстоящи празници, важни събития в детската
градина, статии или материали във връзка с детското развитие, новини от живота в
детската градина, продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки)
и др., могат да се използват следните форми:
 Сайт на детската градина;
 Информационни табла за родителя;
 Фейсбук на ДГ.
Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност,
резултатността в детската градина и извън нея (участието на децата в различни
конкурси и състезания) може да има прозрачност и публичност чрез:
 Електронно портфолио на детската градина;
 Портфолио на учителите в групата.
Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и
институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.
В зависимост от условията на населеното място в което се намира детската градина,
различните институции: социални, здравни, културо-просветни и др., могат да се
реализират различни съвместни дейности.
Формите на сътрудничество с различните институции, могат да бъдат: индивидуални
консултации, групови срещи, лектории, съвместни празници, клубове, кръжоци и т.н.
Проследяване на резултатите от предучилищното образование – същност, методи
и форми.
Същност на процеса.
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.
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.
Показателите 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.
Описание на резултатите от предучилищното образование.
Информация за детската градина
Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на
групата. За целта е необходимо да се приеме единна, обща за цялата детска градина,
матрица за описване на индивидуалните резултати на децата в групата.
Организация на проследяването
Проследяване на резултатите от предучилищното образование се провежда в началото
(втората и третата учебна седмица) и края на учебната година (14 дни).
Методи и форми за проследяване на резултатите от 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.
Цели на наблюдението:
 Опознава индивидуалното 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.
 Проследява настъпилите промени при децата през учебната годината.
 Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската
градина.
наблюдение поведението на детето и регистриране на резултатите.
2. Познавателна задача.
Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте
образователни направления през учебната година са два вида:
 със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането
на знанията, тяхното разбиране и приложението им.
 със свободен отговор се използват при установяване на изпълнителски
умения – пеене, свирене, рисуване, моделиране, конструиране.
3. 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.), които могат да се съхраняват в хартиен вариант –
в Портфолиото на детето.
4. Социометрични методи.
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.
Форми за проследяване на постиженията.
Портфолио.
В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско
портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и
продължава до края на подготвителна група.
Портфолиото онагледява етапите през които преминава детето, прави ги “видими” и
помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки относно понататъшното личностно развитие на детето, и по този начин може да подпомогне и
родителя.
За разлика от другите методи за оценяване, които дават информация за моментното
състояние, портфолиото отразява развитието на детето, като процес. За да се постигне
този ефект, материалите включени в портфолиото трябва да бъдат събирани по време
на целия престой на детето в детската градина.
Цел: Хронологично и автентично проследяване на резултатите от социализацията,
възпитанието и обучението на детето в детската градина.
Принципи: При създаване на портфолиото учителят съблюдава следните:
Личностен и индивидуален подход;
Автентичност;
Хронологичност;
Активност;
Интерактивност и комуникация;
Прозрачност;
Креативност и успеваемост.
Установяване на готовност на детето за училище.
Готовността на детето за училище да се отчита по пет показателя: физическо,
познавателно, езиково, социално и емоционално развитие на детето.
За всеки показател се приписват критерии, за да може да бъде отчетен.
Отчитането на показателите за установяване на училищна готовност се извършва чрез
двете форми – портфолио и протоколи за наблюдение.
Разпределенията на формите на педагогическо взаимодействие по възрастови
групи се съхраняват в съответната група.

