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І. Общи положения 
   Настоящата разработка се базира на текстовете на Закона на предучилищното и училищно 
образование, Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование, Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, 
разработена е в съответствие със Стратегията на ДГ „Осми март” за периода 2020- 2024г., както и с 
Програмната система на ДГ „Осми март” за учебна 2021/ 2022 и 2022/2023г. 
   Основанията за избора и разработката на областта на действие на тази Програма е разбирането за 
необходимостта децата да придобият комплекс от знания, умения и отношение към заобикалящия ни 
свят и конкретно към града, в който живеем чрез съвременни педагогически стратегии, техники 
подходи и методи в условията на прилагане на интердисциплинарен комплекс. Взаимодействието се 
осъществява във всички възрастови групи, интегрирано в допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие, като самостоятелно ядро „ Детство под тепетата“ към образователно направление 
„Околен свят“. Авторската програма е  насочена към придобиване на социални, граждански и 
интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на 
устойчива околна среда. Специално внимание насочваме към работа с деца със СОП и деца от 
уязвими групи. 
   Определящи очакваните резултати ще бъдат рамковите изисквания за резултатите от обучението по 
гражданско образование за  предучилищно образование според текстовете на Наредба № 13 от 
21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, като във 
всяка допълнителна форма ще бъдат застъпени минимум по две области на компетентности. 
Ключово значение и акцент в Програмата са  партньорски взаимодействия с пловдивски културни, 
образователни и други  институции за обогатяване на образователно- възпитателния процес в 
детската градина. Финансирането на дейностите по тази Авторска програма ще бъде от бюджета на 
ДГ „Осми март”, тъй като това е дейност по стандарт съгласно чл. 22, ал.21 т.8 от Закона за 
предучилищно и училищно образование. 
   Основните цели и приоритети са синхронизирани със Стратегията за развитието на ДГ „Осми 
март“ за периода 2020/2024г, а именно: 

1. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване 
на автономността му на базата на разнообразна информация. 

2. Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции. 
3. Стимулиране на детската себеизява и творчество чрез творчески ателиета и формации – Мини-

проекти с родители по групи, Арт-ателие „Изобразително изкуство ”, Арт-ателие „Приложни 
изкуства”, Арт-ателие „Театрална работилница”, Арт-ателие „Фолклорна плетеница“, 
Фотоателие „Усмивка“;   Вокална група „Деница”, Вокална група „Осми март”, Танцов  ансамбъл 
„Тракийчета“, Музикален театър „Деница“ , Сцена на изкуствата в ДГ „Осми март” 

 
 
ІІ.Учебно съдържание 
 То е разпределено по месеци; теми; вид образование; област на компетентност; знания, умения, 
отношения; очаквани резултати и партньори, място на провеждане и др. забележки за всяка 
възрастова група. 
 
 Брой допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за всяка възрастова група в 

рамките на учебната година – 32,  планирани и реализирани всеки вторник следобяд,  
разпределени съответно:  
 

м. октомври- 4 допълнителни форми     м. февруари- 4 допълнителни форми    
м. ноември- 5 допълнителни форми       м. март- 5 допълнителни форми   
м. декември- 3 допълнителни форми     м. април- 4 допълнителни форми   
м. януари- 4 допълнителни форми         м. май- 3 допълнителни форми  

https://www.mon.bg/upload/4172/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/4172/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/4180/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/4172/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/4172/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
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 Всяко възрастово педагогическо обединение е  тематично ориентирано във взаимодействие 

с външни партньори както следва: 
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“ 
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 Партньори, място на провеждане и др. забележки- мед. сестра, детски лекар, 
семейството, театър; Национална библиотека „Иван Вазов”, Драматичен театър Пловдив; Държавен 
куклен театър; общественост; Археологически музей, Етнографски музей; Исторически музей; 
Природонаучен музей; Музеи в Стария град и др. 
ІІІ. Очаквани резултати: 
1.За детето: Овладява знания, умения отношение към заобикаляща среда и конкретно града, в който 
живеем, като придобива допълнителни компетентности, свързани с гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното образование. 
 
Очаквани резултати, свързани със социалните умения: 
Чрез осъществяваните дейности ще акцентираме върху работата по изграждане на: 
1.Асертивност – форма на поведение, която позволява защитаването на най-важните интереси, без 
да се демонстрира тревожност и неувереност, изразяването на чувства спокойно.  

2.Емпатия – умение, заложено в нашите социални взаимодействия, позволява разбирането и 
съпреживяването на гледните точки на другите без да изисква съгласие.  

3.Слушане – умение, изискващо разбиране и внимание.  

4.Дефиниране на проблем – умение за анализ на ситуацията,  
 
5.Преценка на решенията – анализ на последствията на всяко решение – било то с краткосрочни или 
дългосрочни последствия.  

6.Преговори – комуникация за откриване на алтернативно решение, задоволяващо и двете страни.  

7.Израз на оправдан гняв, възмущение или недоволство – демонстриране на подходящи и уважителни 
към другите негативни чувства и емоции.  

8.Извинения или признаване на незнание – способност за разбиране на собствените грешки.  
 
Очаквани резултати чрез практическата дейност: 
1.Осигуряване на задълбочени и обосновани  обяснения за явления, факти и данни. 
2.Откриване и разбиране на взаимодействия и взаимовръзки между събития, идеи, аналогии, модели 
и съотнасяне към „Аз”- а. 
3. Ефективно приложение и адаптиране на усвоени знания в различен контекст. 
 
 Всяка възрастова група разработва тематично разпределение с теми, обединени 

от глобалната тема за месеца. Конкретните очаквани резултати по всяка тема /знания, умения, 
отношения/ включват поне две от областите  на компетентност съгласно Наредба № 13 от 
21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mon.bg/upload/4172/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/4172/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
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2. Очаквани резултати за педагозите: 
     Придобиване на допълнителни компетентности и надграждане на професионалните 
компетентности, свързани с приложението на съвременни   и инованивни   стратегии чрез 
използването на :          
 Методи и подходи 

1.Интердисциплинарен подход  
2.Ситуативен подход  
3.Работа по казуси  
4.Проекто - базиран метод  
5.Проблемно – ориентиран метод  
6.Учене чрез преживяване  
7.Учене чрез правене  
8.Учене чрез сътрудничество  
9.Решаване на проблеми  
 
 Специфика на интердисциплинарното обучение чрез Авторската програма 

 
1.Обучение чрез мултимедийни ситуации. Етапи на подготовка и осъществяване 
-Замисъл, концепция, идея – поставяне на ясна цел и задачи. 
-Осъществяване на партньорско взаимодействие.  
-Проектиране и събиране на материал – видео, аудио, рисуван или сканиран материал.  
-Композиране – поставяне на логическа връзка за създаване на завършен материал.  
 
 Разработка на модел на интердисциплинарно ситуационно обучение в детската градина  

 
Ситуационно обучение. В основата на ситуационното обучение е проектно-ориентираното 
обучение. Всеки проект по смисъла на Програмата осъществяваме чрез планирана в разпределение 
допълнителна форма. Целта на всяка осъществявана форма е създаване на краен продукт под 
структурата и осъществяването на допълнителна форма чрез партньорско взаимодействие.  

Интегрирането на информационни технологии има подпомагаща роля.  

Работа в екип с различни извънинституционални организации и лица.  

Интердисциплинарност – във всяка допълнителна форма децата използват множество 
допълнителни средства, ресурси /и вкл. човешки ресурси/; развиват в по-голяма широта социални 
умения.  
 
 Интерактивни методи и техники 

 
Интерактивната форма предполага организация и развитие на диалоговото общуване, което води до 
взаиморазбиране,взаимодействие, към съвместно решение на общи, но значими за всяко дете задачи. 
 
 Конкретни интерактивни възможности за приложение в процеса на осъществяване на 

дейностите по програмата. 
- дидактични игри с интерактивна дъска  
- работа с таблети 
- интерактивни играчки в детската градина 
-светещи масички за работа с деца със СОП и деца от уязвими групи.  



Приложение към Програмна система на ДГ „Осми март“ 
-създаване на образователно съдържание чрез възможностите на интерактивен софтуер за 
образователни нужди mоzaBook Classroom - учителски лиценз на български език 
 
3. Очаквани резултати за семейството: 
   Взаимодействието с детската градина се осъществява от позицията на  субект и партньор, има 
повече възможности за активност и включване. 
 
4. Очаквани резултати за партниращите институции: 
   Създават се повече възможности за осъществяване на дейности и цели на институцията и 
популяризирането им, разширява се кръга на взаимодействие и многопосочно партньорство. 
 
 
Допълнителни компетентности по видове образование и области на компетентност за децата: 
 
ГРУПА Образование Област на компетентност 

 
Първа 
група 

Гражданско образование Междуличностни отношения 
Социална среда 

Здравно образование Психично здраве и личностно развитие 
Физическо развитие и дееспособност 
Лична хигиена 
Хранене 

Екологично образование Вода, почва, въздух 
Общество и околна среда 
Биологично разнообразие 

Интеркултурно 
образование 

Културна осъзнатост 

   
Втора 
група 

Гражданско образование Междуличностни отношения 
Социална среда 
Демократично гражданство 
Права на човека 

Здравно образование Психично здраве и личностно развитие 
Физическо развитие и дееспособност 
Лична хигиена 
Хранене 

Екологично образование Вода, почва, въздух 
Общество и околна среда 
Биологично разнообразие 

Интеркултурно 
образование 

Културна осъзнатост 
 
Културни различия, толерантност и конструктивни 
взаимодействия 

   
Трета 
група 

Гражданско образование Междуличностни отношения 
Социална среда 
Демократично гражданство 
Права на човека 
Социална политика, справедливост и солидарност 

Здравно образование Психично здраве и личностно развитие 
Физическо развитие и дееспособност 
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Лична хигиена 
Хранене 

Екологично образование Вода, почва, въздух 
Общество и околна среда 
Биологично разнообразие 
Енергия и климат 
Потребление и отпадъци 

Интеркултурно 
образование 

Културна осъзнатост 
Културни различия, толерантност и конструктивни 
взаимодействия 

Четвърта 
група 

Гражданско образование Междуличностни отношения 
Социална среда 
Демократично гражданство 
Права на човека 
Социална политика, справедливост и солидарност 
Идентичности и различия в обществото 
Власт, политика и демократични ценности 

Здравно образование Психично здраве и личностно развитие 
Физическо развитие и дееспособност 
Лична хигиена 
Хранене 

Екологично образование Вода, почва, въздух 
Общество и околна среда 
Биологично разнообразие 
Енергия и климат 
Потребление и отпадъци 

Интеркултурно 
образование 

Културна осъзнатост 
Културни различия, толерантност и конструктивни 
взаимодействия 
Интеркултурно образование и права на човека 

 

    Осъществяването на дейностите по Програмата съдейства за оптимално обхващане на шестте 
приоритета на Европейската комисията за периода 2019 — 2024 г., което пряко  комуникира и е в 
съответствие с акцентите на предучилищното образование като част от образователната система и на 
детската градина като утвърдена институция от нея. 
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                                          Приложение № 1 към чл. 14, ал. 2, т. 1 от Наредба №13  / 21.09.2016 

(Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) 
РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

в  предучилищна възраст 
 

 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
Област на 

компетентност 
Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението детето: 
Междуличностни     

отношения 
описва и обяснява  различните роли в семейството и правата и 

отговорностите, свързани с тях; 
има положително отношение към сътрудничество с другите в съвместни 

дейности; 
умее да изразява подходящо чувствата си, да заявява своите нужди и 

желания, да споделя проблеми и да търси помощ. 
Социална среда има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за 

съхраняване на духовната връзка между поколенията; 
ориентира се в символиката и ритуалността на най-популярните български 

празници. 
Права на човека описва отношение и поведение на възрастни и деца, което нарушава правата; 

прави самооценка на поведението си и  разбира последиците от 
нарушаването на правилата в отношенията. 

Демократично 
гражданство 

ориентира се в различието между 
„гражданин на Република България“ и „жител на град...“ 

Идентичности и 
различия в 
обществото 

определя националната си идентичност 

Власт, политика        и 
демократични 

ценности 

разпознава местните органи за ред и сигурност и има представа за тяхната 
дейност, свързана със спазването на правата на децата 

Социална политика, 
справедливост и 

солидарност 

проявява конкретни актове на солидарност при решаване на групови задачи и 
игри; 

разбира необходимостта от правила при общуването с околните; 
може да обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, т. 2 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Област на 

компетентност 
Знания, умения и отношения 

           В резултат на обучението детето: 
Психично здраве и 

личностно         
развитие 

осъзнава собствената си ценност и уникалност и тази на другите хора; 
умее да открива и описва разлики и прилики с другите хора 

Физическо развитие и 
дееспособност 

назовава основни части на човешкото тяло; 
показва положително отношение към развиване на двигателни качества 

сила и издръжливост 



Приложение към Програмна система на ДГ „Осми март“ 
Превенция на 
употребата на 
психоактивни 

вещества 

познава и назовава предмети и вещества,  забранени за деца 

Безопасност и         
първа помощ 

назовава нещата (предмети, дейности, поведения), които са опасни в 
обкръжаващата среда; 

умее да търси и намира помощ, когато има нужда от  нея 
Сексуално здраве и 

сексуално преносими 
инфекции 

има положително отношение към собственото си тяло; 
има представа за  своя пол; 

има елементарни  представи за разликата между  половете 
Лична хигиена демонстрира основни хигиенни навици; 

проявява елементарни умения за спазване на здравословен дневен  
режим; 

разбира значението на хигиенните навици       за здравето; 
познава и описва хигиенни навици за поддържане на здравето на 

зъбите и      устната кухина 
Хранене обяснява значението на храната като източник на енергия за 

ежедневното функциониране, порастването и развитието; 
има представа за полезни и вредни храни; 
спазва здравословен  режим на хранене. 



Приложение към Програмна система на ДГ „Осми март“ 
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 2, т. 3 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕКОЛОГИЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Област на 

компетентност 
Знания, умения и отношения 

                В резултат на обучението детето: 
 

Вода, почва, въздух описва значението на водата, почвата и въздуха за живота на хората, 
животните и растенията 

Енергия и климат има представа за естествените източници на енергия; 
описва познати климатични промени 

Биологично 
разнообразие 

има представа за многообразието от растителни и животински видове; 
назовава основни жизнени фактори за човека, животните и растенията 

Потребление  и 
отпадъци 

умее да поддържа чистотата в близката среда и разбира нейното значение 

Общество и околна 
среда 

познава правила за опазване на околната среда; 
описва въздействието на някои човешки дейности върху природата 



Приложение към Програмна система на ДГ „Осми март“ 
Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2, т. 4 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Област на 

компетентност 
Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението детето 
Културни 

идентичности 
усвоява знания за празници и обичаи, традиционни за различни 

културни  общности у нас 
Културна 

осъзнатост 
разпознава културни различия в игрова, познавателна и приложно- 

продуктивна дейност; 
сравнява норми на поведение в културно различен битов и 

празничен контекст; 
преживява чрез игрова дейност значимостта на традиции, обреди и 

обичаи, характерни за неговата/нейната културна общност 
Културни различия, 

толерантност и 
конструктивни 
взаимодействия 

отнася се толерантно  към прояви на културни различия; 
развива базови умения за общуване в процеса на игрова дейност в 

мултикултурна среда; 
уважава и цени национални символи    и ритуали 

Интеркултурно 
образование и права 

на човека 

притежава базови представи за правата    на детето 
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