Принципи на програмата за подготвителна група:
Осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище.
Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и
уважение към личността на всяко дете.
Концептуални идеи на програмната система
Програмната система „Моята приказна пътечка” 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.
Основните принципни положения, които за залегнали при организацията на
педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и
провеждането на педагогическите ситуации в Програмната система „Моята приказна
пътечка” са:
• Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.
• Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят, както и ние – неговите учители и
неговите родители.
• Детето се развива само в интеракцията – дете-възрастен.
• Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа неговата
индивидуалност.
• Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и
индивидуалните темпове на тяхното развитие.
• Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от
детския педагог, децата в групата и техните родители.
• Уважение към различните етноси и култури.
• Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от
компетентности –знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на
детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено
поведение при общуване си с връстници и възрастните.

• Интегриране на образователното съдържание по всички образователни направления.
• Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на учебния процес:

1) възприемане на информацията,
2) разбиране на информацията,
3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия.
• Отношението към родителите – индивиди, които са отговорни за развитието на потенциала
на детето, за да може успешно да се справя в живота – е взаимно уважаващо се, толерантно
и подкрепящо.
Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми

на педагогическо взаимодействие, подчинени на общата 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.
Очаквани резултати при реализиране на програмната система:
• постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;
• личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова
игрова и познавателна дейност;
• компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за
всяка възрастова група;
• конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното образование;
• ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на възпитание,
социализация и обучение на децата;
• оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически специалисти и
институциите, подпомагащи дейностите на детската градини и училища.
1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие
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
• 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. Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през
учебното и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в училище.
Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са:
• основна
• допълнителна
При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се
съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености,
потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.
Педагогическа ситуация– основна форма на педагогическо взаимодействие.
Същност на ситуацията – педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо

взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в
учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и обучение,
съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата.
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 /училище/.
Седмичен хорариум на педагогическите ситуации – минималният общ седмичен брой
на педагогическите ситуации за постигане на седемте компетентностите за четвърта
възрастова група е 17. Общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на
седемте компетентностите в Програмната система „Моята приказна пътечка” за четвърта
възрастова група е 19.

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
5- 6 годишни

Образователно направление

Педагогически ситуации
Основни форми

Допълнителни форми

1. БЕЛ

4

2

2. Математика

3

1

3. Околен свят

2

1

4. Музика

2

2

5. Изобразително изкуство

2

2

6. Конструиране и технологии

2

2

7. Физическа култура

3

1

Общо

19

11

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;
• Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси,
екскурзии, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от
околната среда.
Приложение: Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното,
така също и в неучебното време.

Допълнителни форми използвани в учебно време: самостоятелните дейности по избор на
детето, дейности, организирани от детския учител.
Време за организиране: от 15 септември до 31 май на съответната година.

2. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ФОРМИ
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)
ФОРМИ

7.30 – 8.10
ДФ
8.10 - 8.45
ДФ
8.45 – 9.15
ПС
9.15 – 9.25
ДФ
9.25 – 9. 55
ПС
9.55 – 10.05
ДФ
10.05 – 10.35
ПС
10.35– 10.45
ДФ
10.45 – 11.15
ПС
11.15 – 13.00
ДФ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Прием на децата
(утринна гимнастика, дейност по избор, индивидуална работа и др.)
Закуска
БЕЛ

БЕЛ

Околен свят

Музика

Конструиране
и технологии

БЕЛ

Околен свят

Музика

Конструиране
и технологии

Околен
свят

Математика

(игри и др. )
БЕЛ
(игри и др.)
Математика

Изобразител Физическа
но изкуство
култура

(игри и др.)
Математика

Физическа
Изобразително
Физическа
култура
изкуство
култура
Дейност по избор, индивидуална работа, обяд, изпращане

3. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование
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.
Приобщаването на едно дете и неговите родители в живота на детската общност включва
освен децата със СОП и децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства,
деца отгледани от един родител или от други членове на семейството, или
настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в различна среда и култура – имат
специфични и специални потребности. В процеса на приобщаване и преодоляване на

затрудненията на детето е необходимо по-ранно навременно и пълноценно сътрудничество
между родителите и съответните специалисти.
Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите,
директорите, другите педагогически специалисти и родителите, в детската градина се
създават условия за постигане на целите – за възпитание, социализация, отглеждане,
обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската
градина/училището/.
Форми на сътрудничество и взаимодействие
Сътрудничеството с родителите се постига на две нива: на ниво групата – във форма на
родителски актив, комитет и на ниво детската градина – във форма на настоятелство.
Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две
групи: индивидуални и групови форми на работа.
Индивидуални форми на сътрудничество са :
Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.

– 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.Провеждат се в началото и края на учебната година.
– 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.
Индивидуална консултация – провежда се по инициатива на учителя или по инициатива на
родителя
Други индивидуални форми са съобщенията. Те могат да бъдат устни и писмени .
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 детската градина
/ училище/. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и
партньори, подпомага реализирането на програмната система.
– Групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа
В групата родителят получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси
които не може самостоятелно да реши и търси допълнителна
емоционална подкрепа и информация. Чрез групата родителят има възможност да
преживява чувството на увереност, защитеност и равнопоставеност.
Видове групи за подкрепа на родителите:

 група на родителите, които имат еднакви проблеми

относно детското

развитие;

 група

на родителите,
възпитание;

които

имат еднакви

вярвания

и модели

 група родители, които имат нужда от развиване на своите умения като родители;
 група родители на надарени деца;
 група на татковците и др.

на

–Тренинг с родители
Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното
общуване между лектора (учителя) и участващите в тренинга (родителите).Опитът показва,
че лекционната форма в нейния монологичен вариант може да повиши информираността на
родителите по различни въпроси. Родителите – участници в тренинга, могат да осъзнаят, да
„разчупят” традиционните си убеждения и вярвания за домашното възпитание и
взаимоотношенията между родители-деца, между хората; да овладеят нови социални
умения, да променят ценностната си ориентация и да се обогатят с нови психологопедагогически знания.

–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/ училище/ и семейството. Обикновено родителите
присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания. Във всяка група на
детската градина/училище/ 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.

–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 училището, информационни табла за родителя.
Формите на сътрудничество с различните институции, могат да бъдат: индивидуални
консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, кръжоци и т.н.

