


- ПС да пренебрегне при нужда  целите, които са поставени за годината, а
да гледа детето – как се чувства и какво се случва ДНЕС с него при видима
невъзможност да бъде адекватно в работния процес.

В Детските градини „Щастливо детство“ и „Хр. Ботев“  има сборни
групи от 5 и 6 годишни деца и в тях се работи по програмните системи
Приказни пътечки и Здравей, училище! в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование.

ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМНИТЕ СИСТЕМИ
ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ и ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ !

Програмните системи Приказни пътечки и Здравей, училище!  са
предназначени за деца от три до седем годишна възраст.

Програмната система представлява цялостна концепция и създава
условия за придобиване на компетентности по всички образователни
направления в съответствие със Закона за предучилищното и училищното
образование, който влиза в сила от 01.08.2016г., Наредба № 5 от 2016 г. и
Държавните образователни стандарти  от 2016 г.

Основени нейни принципи са:
1.  демократизиране дейността на детската градина и поставяне на

детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето  към

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността
му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко
дете;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане
на образованият процес;

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. хуманизъм и толерантност към различният до теб;
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез

българския език;
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в

организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост
и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на
предучилищнотообразование;

10. автономия за провеждане на образователни политики;
Чрез Програмната система се осигуряват физическото,

познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното,



емоционалното и творческото развитие на децата в условията на игра и при
взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Системата е разработена на основата на следните водещи цели:
 осигуряване на 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;
 формиране на умения за решаване на познавателни задачи, за

откриване и решаване на проблеми;
 формиране на умения за работа в екип/в група;
 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;

 функционално интегриране на образователното съдържание по
направления и по възрастови групи;

 съчетаване на практическа и умствена дейност;
 оптимизиране на темповете на усвояване на образователното

съдържание при умело съчетаване на тематичното съдържание;
 формиране на динамична система от представи, умения и

отношения;
 гарантиране на балансирано взаимодействие между детската

градина и училището.

Програмните системи „Приказни пътечки“ и „Здравей, училище!“
съдържат:

 материали за индивидуална работа на всяко дете – папки с работни
листове, учебни книжки с приложения, албуми, блокове, допълнителни
работни листове, комплект игри и игрови материали по всички
направления.
В материалите за всяко направление са включени и системи от
диагностични задачи и упражнения за проверка и оценка на



постиженията по всички направления в началото и в края на
обучението във всяка възрастова група;

 материали за фронтална работа с групата – дидактични табла по всички
образователни направления, окомплектовани с оперативен материал;

 книги за учителя с принципни разработки на образователното
съдържание и диагностичните процедури по направленията;

 методически ръководства за учителя с примерни разработки на всички
ситуации, предложени в системата;

 сборници с текстове, игри и песни;
 дискове с музика, подходяща за изпълнение и възприемане от децата;
 електронни игри;
 допълнителни работни листове;
 книжки за безопасно поведение при бедствия, аварии и катастрофи;
 дискове за работа по тематичните разпределения на подготвителните

групи от различните направления и много други допълнителни
материали, които могат да подпомогнат ежедневната работа (Каталог
за ДГ 2016/2017)

Педагогическото взаимодействие в ДГ „Щастливо детство“ се
организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на
педагогическото взаимодействие  се организират в съответствие с
прилаганата програмна система - Приказни пътечкии Здравей училище при
зачитане на потребностите и интересите им.

Основната форма на педагогическо взаимодействие е
педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

Педагогическите ситуации се организират само в учебното време  и
осигуряват постигането на определени компетентности - знания, умения и
отношения, необходими за успешното преминаване на детето към
училищното образование.

Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от
възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова
група по образователни направления, които са:

1. Български език и литература ;
2. Математика;
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура.



Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по
образователни направления се осъществява в седмично разпределение, а
броят им е съобразен с възрастовите особености на децата по групи, като към
посочените по ДОС брой ПС в ДГ – гр. Ветово са добавени още 2 ПС по
Български език и литература заради високият брой деца билигви.

В ДГ – гр. Ветово има разкрита и яслена група, в която също се
извършва образователна дейност. Нейната дейност не е обект на раздела
програмна система в статегията на ДГ и е съобразена с Наредби на МЗ.

Разпределение и брой ПС по направления в градинските групи:
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Затова окончателният брой ПС е: 10 за яслена, 13 за I , 15 за II,17 за III и 19
за IVи за IV „а“ групи

В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се
разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за
личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето. Те се
организират от учителя на групата извън времето за провеждане на
педагогическите ситуации. Допълнителните форми се организират както в
учебно време, така и в неучебно време. Допълнителните форми се
организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система,
цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.

Видове допълнителните форми:
1. Които са съобразени с потребностите и интересите на децата, не

се заплащат от родителите и включват: утриннагимнастика,
подвижниигри, СПИУ, СРИ, игринаоткрито, работа в
центровепоинтереси, с интерактивнитехнологии, развлечения,
работана ПС с децасъс СОП, работапо НП и Проекти.

2. Които не са по ДОС – със заплащане на родителите и могат да
бъдат организирани при изразена воля от тях.

Тематичното разпределение осигурява ритмично и балансирано
разпределяне на съдържанието по всички образователни направления и
включва теми за постигане на отделни компетентности като очаквани
резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на
постиженията на децата. То се изработва от учителя на групата и се
утвърждава от Директора.

Организирането и разпределението на дейностите в ДГ става в дневен
режим, съобразен с възрастовите особености на децата, той е примерен и
определените в него дейности може да се променят в съответствие с
интересите и потребностите на децата. С дневният режим може да се
запознае всеки, който се интересува, защото той е поставен на достъпно
място на хартиен носител във всяка група и в елекронен варият в сайта на ДГ.

Механизмите за взаимодействие между участниците в
предучилищното образование  като процес на възпитание, социализация и
обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с
родителите.  Родителите са участници и партньори в предучилищното
образование заедно с децата, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между
тях създават условия за постигане на поставените цели в чл. 5 от Закона за



предучилищното и училищното образование, както и за формиране на
положително отношение към детската градина.  Сътрудничеството и
взаимодействието между родителите и детската градина, се осъществяват
при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската
градина  чрез:

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното

образование;
4. други форми за комуникация.

Формите на сътрудничество се определят съвместно от
директорите, учителите, другите педагогически специалисти и родителите.

Обсъдена и приета на педагогически съвет от 13.09.2016г..
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