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МИСИЯ  
 

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели 
на безопасно поведение на детето в българското гражданско общество и обединена Европа. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 
заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст. 

 
 
ВИЗИЯ  
 

Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието, възпитанието и 
социализацията на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, 
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване 
на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света. 

 
 

ЦЕННОСТ  
 

Програмната система на Детска градина „Осми март” гр. Пловдив е създадена в името на детето, в помощ на учителя и в подкрепа на 
родителя. Тя подпомага педагозите, за да осигури условия за пълноценно детско развитие: 

• 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. 

 
ГЛОБАЛНА ЦЕЛ: 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. 
 
 



 
I. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие  

1. Подходи на педагогическо взаимодействие  
• 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 
 

2. Форми 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 базисна 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 - педагогическа ситуация   
• допълнителни: 

- Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;  
- Дейности, организирани от детския учител – арт-ателиета /изобразителни изкуства, приложни изкуства, фолклор, театрална 
работилница/, музикален театър, вокална група, фолклорна група, фолклорни танци и др.различни видове игри, състезания, 
конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда. 

 
 
 



3.Авторска програма на ДГ „Осми март“ „Детство под тепетата“ – Приложение . 
 Тематично разпределение по Авторска програма на детската градина „Детство под тепетата“ чрез взаимодействие с външни 
партньори и родители: 

 
 

Групи Глобална тема Вид образование Форми  и средства  Забележка 

Първа А, Б „Приказки и легенди моя 
роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Изобразителни изкуства“ 
Мини-проект 

 

Първа В, Г „Спортът и игрите моя 
роден град“ 

Интеркултурно образование 
Здравно образование 

Арт-ателие „Изобразителни изкуства“ 
Мини-проект 

 

Втора А, Б „Традиции и кулинария моя 
роден град“ 

Интеркултурно образование 
Екологично образование 

Арт-ателие „Приложни изкуства“ 
Мини-проект 

 

Втора В, Г „Сезоните и природата моя 
роден град“ 

Здравно образование 
Екологично образование 

Фотоателие „Усмивка“ 
Мини-проект 

 

Трета А, Б „Фолклор и занаяти моя 
роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Музикални и танцови 
изкуства“ 
 Мини-проект 
Танцов състав „Тракийчета“ 

 

Трета В, Г „Изкуствата в моя роден 
град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Фолклор“ 
Мини-проект, 
Вокална група „Осми март“ 

 



Четвърта А, Б „Професии и велики 
личности моя роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Театрална работилница“ 
Мини-проект 
„Фолклорна плетеница“ 

 

Четвърта В, Г „Музеи и паметници в моя 
роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Визуални изкуства“ 
 Мини-проект 
Музикален театър „Деница“ 

 

 
 
 

 
II. Разпределяне на формите на педагогическо взаимодействие  

 
СЕДМИЧЕН БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ 

I група  II група III подг. група IV подг. група 
(15 – 20 мин.)  (15 – 20 мин.)  (20 – 30 мин.) (20 – 30 мин.) 

Брой ПС Брой ПС Брой ПС Брой ПС 

Мин.бро
й  

Доп. 
брой  

Мин. 
брой 

Доп. брой Мин. 
брой  

 Мин. 
брой  

Доп. 
брой 

1. Български език и 
литература  

1 + 1  2  2   3    

2. Математика  1  1 +1 2   3   

3. Околен свят 1 + 1   2  2   2    



 
 

Организация на учебния ден 
   

      Ігр     ІІгр    III-ПГ     IV-ПГ 

Прием на децата; 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30  

дейности по избор на децата         

и организирани от детския учител         

Закуска 8.30-9.15 8.30-9.15 8.30-9.00 8.30-9.00 

Педагогически ситуации 9.15-10.00 9.15-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Подкрепителна закуска 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Дейности по избор на децата; 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

дейности, организирани от детския учител         

4. Изобразително  
изкуство 

2  2  2   2   

5. Музика 2  2  2   2   

6. Конструиране и 
технологии  

1  1  2   2   

7. Физическа култура 3  3  3   3   

Целодневна организация 11 2  13 1  15  17  



Обяд 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Следобеден сън 13.00-15.20 13.00-15.20 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подкрепителна закуска 15.30-16.00 15.30-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 

Педагогическа ситуация   15.40 -16.00 15.30-16.30 15.30-16.30 

Дейности по избор на децата, 16.00-19.00 16.00-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

изпращане на децата         
 

 

III. Тематични разпределения по образователни направления за всички възрастови групи 
/ Приложения/ 

IV .  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. 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. Чрез различните форми на 
сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите в детската 
градина се създават условия за постигане на целите а детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, 
както и за формиране на положително отношение към детската градина/училището. 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 и групови форми на 
работа. 
 Индивидуални форми на сътрудничество: 

- Индивидуален разговор (среща) 
- Индивидуална консултация 
- Други индивидуални форми / телефонно обаждане, скайп разговор, е-мейл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във 
фейсбук на групата/ 
 

 Групови форми на сътрудничество: 
- Родителски срещи 
- Групи за подкрепа на родители 
- Тренинг с родители 
- Сайт на детската градина  
- Информационни табла за родителя 
- Фейсбук страница на детската група 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ 

I група  II група III подг. група IV подг. група 
(15 – 20 мин.)  (15 – 20 мин.)  (20 – 30 мин.) (20 – 30 мин.) 

Брой ПС Брой ПС Брой ПС Брой ПС 

1. Български език и 
литература  

2    /1+1/ 2 2 3 
 

2. Математика  1 2   /1+1/ 2 3 

3. Околен свят 2   /1+1/ 
 

2 2 2 
 

4. Изобразително  
изкуство 

2 2 2 2 



 

5. Конструиране и 
технологии  

1 1 2 2 

6. Физическа култура 3 3 3 3 

7. Музика 2 2 2 2 

Целодневна организация 13 14 
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