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В Детска градина „Райна Княгиня“” се отглеждат, възпитават, социализират и обучават
деца от яслена възраст до постъпването им в I клас и се осигурява подготовката им за
училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното
образование.

Настоящата Програмна система е съществена част от Стратегията за развитие на
ДГ»Р.Княгиня» за периода 2020-2024година. Тя съответства на изискванията на
държавния образователен стандарт за предучилищно образование и дава възможност
детската градина да затвърди своята динамична структура и да знае от къде и как да
започне да изпълнява мисията си. Програмната система играе ключова роля за
постигане на баланс между краткосрочните и дългосрочните цели, залегнали в
стратегията. Съхраняваме добрите традиции и достойнства на ДГ „Р.Княгиня“,
начертаваме бъдещите посоки на действия и резултати в търсене на потенциални
възможности и вътрешни ресурси.

Стратегията на ДГ извършва задълбочен анализ на силните и слаби страни, вероятните
трудности и проблеми за реализирането на поставените цели и утвърждаване
авторитета на детската градина като институция , отговаряща на потребностите на
обществото и европейските образователни изисквания. Стратегията е комплекс от
педагогически идеи, управленски и административни действия , чието изпълнение
гарантира утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна и качествена
обществена институция.

Взаимосвързаните мисия, визия, ценности, принципи и цели в стратегията, подкрепени
от планираните дейности със съответните подходи и форми на педагогическо
взаимодействие, са гарант за осъществяване на цялостно развитие на децата,
осъществяване на предучилищно образование при осигурена среда за учене чрез игра,
както и гарантирано опазване на физическото и психическо здраве на децата.

МИСИЯ
Създаване на среда за развитие, даване на равен шанс, използване на иновативни
средства.
ВИЗИЯ
1. Утвърждаване на ДГ „Райна Княгиня“ като надеждна институция, осигуряваща
среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща
цялостното развитие на детето.
2. Чрез усъвършенстване на професионалните умения на учителите, обособяването на
екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане
на човешкото достойнство на децата, както и стремеж за опазване на физическото и
психическото им здраве.
3. Прилагане на творческо мислене в осъществяване на образователния процес,
обединяване на знанията и стремежите на всички имащи отношение и отговорности
към образованието на детето за стимулиране на физическото, емоционалното,
интелектуално, социално и творческото им развитие.
4. Посредством учене чрез игра, формиране на знания и личностни умения у децата за
активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и
отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.



5. Координиране усилията и взаимодействието между участниците в процеса на
предучилищното образование в детската градина за съвместна дейност със
семейството и с институциите, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата.
I. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

(1) Хуманно-личностен подход - играещ ролята на отправна точка в
педагогическата ни дейност. Личността на детето с нейните ценности, нейната лична
свобода, нейният опит, който се осъзнава от детето и се систематизира от учителя в
процеса на възпитание, социализиране и обучение. Реализиране на ценностите и
принципите за толерантност и ненасилие.
(2) Комуникативно –експресивен и креативен подход – акцентира  се върху
креативните прояви в играта, познанието, общуването. Развитие на комуникативни
умения, работа с другите и в екип.
(3) Ситуационен – личностно ориентиран подход, който използван във възпитанието
на децата позволява да се проектират педагогически ситуации, които рефлектират
върху практиката. Разнообразието от ситуации в детската градина, дава възможност за
многообразие от педагогически и възпитателни дейности насочени към децата.
(4) Позитивен подход – изграждане на позитивни социални контакти за децата в ДГ;
използване на разнообразни позитивни стратегии и техники от учителите при
решаване на конфликти в детската група. Прилагането му във възпитателната работа
като превенция и резултатно средство за преодоляване на агресията между децата.
(5) Комплексен подход – приложение за по- добра адаптация на децата  в детската
градина и  новата социална роля. Средство за преодоляване на стреса и негативните
преживявания на децата, както и достигане на оптимални резултати във възпитанието,
обучението и социализацията на децата в детската градина.
(6) Екологосъобразен подход - въвеждането на детето в света на природата и
въздействието с нея като важен аспект на социализацията. Подпомага
ориентирането на детето към природата, постигане на екологосъобразно поведение въз
основа на запознаване с връзките и зависимостите в заобикалящата го природна среда.
2.ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОСНОВНА ФОРМА – ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ
Организира се само в учебно време - от 15.09.2016г до 31.05.2017 г.
Във времето на педагогическата ситуация, детето осъзнава собствените си
възможности, открива трудностите на познавателните задачи, формулира и търси
пътища за тяхното преодоляване.
Основни форми на педагогическо взаимодействие се провеждат по следните
образователни направления:

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



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Организират се:
- през учебно време - от 15 септември до 31 май;
- през неучебно време – от 01 юни до 14 септември, организирани по преценка на
учителите, съобразно интересите и потребностите на децата.
Допълнителни форми с ежедневен и задължителен характер като част от дневния
режим на децата:

 Утринна гимнастика – физическо и емоционално активизиране на детския
организъм в състояние за  участие в организирани дейности. Осъществяване  на
оздравителни и закалителни задачи съобразно възрастта на децата.

 Подготовка и хранене на децата /закуска, обяд, сл.обедна закуска/- създаване
на здравословен модел на хранене у децата. Осъществяване на задачи, касаещи
хигиената и културата на хранене на децата в различните възрасти,
постепенност при въвеждане приборите за хранене – вилица и нож.

 Закалителни процедури – извършват се преди следобеден сън – въздушни
бани, обтриване с мокра кърпа.

 Тоалет и подготовка за сън - възпитаване на ред и спретнатост у децата,
създаване на здравно-хигиенни навици – измиване, събличане, обличане,
подреждане на дрехи, сгъване на пижами.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Основни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна
организация

Образователно
направление

I
група

II
група

III
ПГ-5г

IV
ПГ-6г

IV-a
ПГ-6г

Разновъзра
стова ДГ,
с.Добрич

Български език
и литература

1 2 2 4 3 3

Математика 1 1 2 3 3 3
Околен свят 1 2 2 3 3 3
Изобразително
изкуство

2 2 2 2 2 2

Музика 2 2 2 2 2 2
Конструиране и
технологии

1 1 2 2 2 2

Физическа
култура

3 3 3 3 3 3

ОБЩО:
11 13 15 19 18 18

ДГ“Р.Княгиня” работи при целодневна организация на педагогическо
взаимодействие със следния дневен режим:



Примерен дневен режим–изнесен навън при подходящо време

IV.МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДГ“РАЙНА КНЯГИНЯ”
Предучилищната възраст е период на интензивно интелектуално, физическо и
психическо развитие на детето. Хуманизирането на предучилищното образование
ориентира днешната педагогическа практика към промяна в позициите на педагога и
детето към тяхното взаимодействие. От тук произтича и потребността участниците в
системата на предучилищното образование - деца, учители, други педагогически
специалисти, родителите, да бъдат партньори в процеса на адаптиране и ориентиране
на децата в новата социална среда и нова роля за усвояване на знания и умения, които
да им помогнат в бъдещото  ориентиране в света.

Изграждането на партньорски взаимоотношения с родителите е на базата на взаимно
доверие, разбиране и уважение, от което произтичат и задачите, дейностите и
мероприятията, планирани във всяка възрастова група:

Часови
интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие

06:00 -08:30

Прием на децата
Дейности по избор на децата
Дейности, организирани от детския учител
Утринна гимнастика

08:30 – 09:00 Сутрешна закуска
09:00 – 10:00 Педагогически ситуации
10:00 – 10:15 Подкрепителна закуска

10:15 – 12:00
ПС в ПГ,Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Дейности по избор на децата
Дейности, организирани от детския учител

12:00 – 12:30 Обяд

12:30 – 15:00 Подготовка за сън и закаляване
Следобеден сън

15:00 – 15:30 Следобедна закуска

15:30 – 16:30 Педагогически ситуации – за 3 и4 ПГ-5и6 год.
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – за 1и2 гр.

16:30 – 18:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Дейности по избор на децата
Дейности, организирани от детския учител
Изпращане на децата



1.Изграждане на сътрудничество между родители и учители за създаване на благоприятен
психологически климат и изграждане на партньорски взаимоотношения, на базата на
взаимно разбиране, доверие и уважение.
2.Провокиране на желание и интерес у родителите за съвместни дейности с децата и
техните учители.

3. Постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на децата.

Педагогическо взаимодействие с родителите се изразява в :
 Ежедневни контакти, консултации и информация на родителите относно

емоционалните прояви на децата,здравословното им състояние и познавателно
развитие в учебно-възпитателната дейност.

 Родителски срещи
 Индивидуални срещи-разговори
 Тренинги с родители по различни теми, съобразно потребностите на децата и

групата
 Активно включване на родителите в социалните изяви на децата им
 Отворени врати- предоставяне възможност на родителите да присъстват при

провеждане на ПС

Очаквани резултати:
1. Постигане на по-добра социализация и емоционално благополучие на

детската личност.
2. Работещо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие.
3. Взаимно познаване и разбирателство между детска градина и семейство в

полза на децата.


