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ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ ГР. ЛОВЕЧ  

„СЛЪНЧЕВА ГРАДИНА“ 

 

Авторска концепция, представена от 

доц. д-р. Камелия Бориславова Галчева, ПУ „П.Хилендарски” гр. Пловдив и гл.ас. Георги 
Иванов Галчев, „Педагогическа къща Галчев” гр. Пазарджик. 

Предложената иновативна програмна система „Слънчева градина“ е съобразена със 
съвременните педагогически  тенденции и образователните стратегии, изискващи 
формирането на личности, които бързо да се  приспособяват към нова среда. В нея са 
изведени допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които допълват и 
разнообразяват дневния престой на детето в детската градина с интересно и занимантелно 
съдържание. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез 
адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговата активност в средата, в която 
живее и се развива.  

Предучилищното възпитание възниква преди повече от 135 години като авторска идея на 
Никола Живков (1882), утвърждава и свързва възхода си с имената на Д.Кацаров, 
П.Касабова, С.Аврамова, Е.Петрова, чиито авторски модели го нареждат на достойно място 
в световното предучилищно възпитание. 

През 90-години на ХХ век, с утвърждаване на либералното управление, в България се появи 
и нуждата от нови модели за възпитание, респективно нови възгледи и нови програми. 
Нашият принос към тази промяната материализирахме със създаването на първата ни 
авторска детска градина и последвалите я програма „Идеи за всеки ден в детската градина 
(1995), одобрена от МОН с протокол № 5, от 16.04.1998 и съпътстващата теория отразена в 
над 60 заглавия за педагози, родители и деца. Отделни аспекти на концепцията са 
разработени в над 200 статии публикувани у нас и в чужбина. 

Нашето разбиране за възпитанието и образованието на децата от предучилищна възраст се 
вмества в следната рамка: 

а/ На първо място, възпитателната теория и практика е насочена към формиране на 
личността на детето. В основата й е теорията на Юри Бронфенбренер за процеса на 
човешкото развитие като взаимодействие между индивида и заобикалящата го среда. 
Специфичният път на развитие на всеки индивид е резултат от влиянието на околната 
среда върху даден човек – родители, приятели, детска градина, училище, работа и т.н. 
Ю. Бронфенбренер разбира своята теория за човешкото развитие като теория на 
екологичните системи. Нашите разбирания за възпитателния процес се доближават до 
неговите, но надхвърлят границите на екологичната връзка „човек-природа” и са повече в 
сферата на социалната екология, наричана още „екология на човека”. Водещо е 
разбирането ни за необходимостта от формирането на еко(био)центрично поведение 
(човекът част от природата), имащо за цел преодоляването на антропоцентризма 
(човекът господар на природата). В продължение на повече от тридесет години 



теоретически разработваме и практически апробираме модел за предучилищно 
възпитание под мотото „Да съхраним детството на детето” с непрекъснато обновяващи 
се компоненти, следейки световния опит в сферата на възпитанието на детето. 

Във фигура № 1 е представена картината на човешкия ресурс от гледна точка на екологията 
на човека. 

Фигура № 1

 

Във всеки от посочените елементи на средата живеят субекти, които реализират 
взаимодействие със субекти от останалите две сфери. Тези връзки между участващите 
страни подлежат на педагогизиране, а ефективността им се отразява върху 
хармонизирането на връзките в цялата социалната екосистема. 

Във фигура № 2 е посочена динамиката на нарастването на групите субекти, които имат 
значение за функционирането на социалната екосистема. 

 

Фигура № 2 

 

б/ На второ място, разработваме нашите виждания върху основата на задълбочен 
критически анализ на постигнатото в системата на предучилищното възпитание у нас, 
както и на световните тенденции за личностно формиране, отчитайки и допусканите 
досега слабости. Новите ни виждания реализираме в няколко посоки: 

 Актуализиране целта на възпитанието съобразно характерните особености на 
предучилищната възраст. 

 Определяне позицията на детето в педагогическия процес. 

 Конкретизиране на основните въпроси на възпитателния процес. 

За основна цел на възпитателната работа в авторската ни концепция приемаме 
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА на детето и превръщането му в ЛИЧНОСТ. Промяната в позицията на 
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детето и превръщането му в субект на възпитателния процес предполага, проучване на 
актуалните детски потребности, които са в тясна връзка с мотивите и които ръководят до 
голяма степен детските интереси, желания и поведение. 

На фигура № 3 е показано нашето разбиране за възпитателния модел приложим в 
условията на детската градина 

 

Фигура № 3 

 

 

Целта и позицията на детската личност във възпитателния процес налагат да се 
конкретизират възпитателните направления, в които ще се преследва целта на програмната 
система, която представяме във фигура № 4. 

 

Фигура № 4 

 

 

 Първото направление е насочено към физическото развитие на децата, на основата на 
екологична и здравословна среда, и създаване на условия за повишаване на 
физическата дееспособност и закаленост на детския организъм, хранене и формиране на 
разбиране за здравословен живот. 

 Второто направление се свързва с формиране на положително отношение към 
заобикалящата природна и обществена среда на основата на по-пълни и точни познания 
за нея; възпитаване на положително отношение към собствеността; овладяване култура 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 
ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ 

ЕМОЦИОНАЛНО И 
ПСИХИЧЕСКО 

БЛАГОПОЛУЧИЕ  ЗА 
ЗДРАВО И ЩАСТЛИВО 

ДЕТЕ  

ФОРМИРАНЕ 
НА 

СОЦИАЛНИ 
УМЕНИЯ 

СТИМУЛИРАНЕ 
НА  ДЕТСКАТА  
КРЕАТИВНОСТ 

ЕКОЛОГИЯ  НА 
ДЕТСТВОТО 

ФОРМИРАНЕ НА 
КОМУНИКАТИВНИ 

УМЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛНО 
РАЗВИТИЕ 

Светът на детето :  

• Детето играе;  

• Детето спортува;  

• Детето работи; 

•  Детето се 
забавлява 

 

 

 

Детето и светът на възрастните:  

• Природа и 
знание; 

• Труд -собственост; 

• Общуване и 
етикет; 

• Традиции и 
празници 

 

Детето и светът на изкуството:  

• Детето рисува; 

• Детето пее и 
танцува;  

• Детето разказва и 
твори 



на поведение и елементи на етикета приобщаване на децата към непреходните традиции 
в бита и културата на българския народ. 

 Третото направление е насочено към изкуствата и творчеството като непродуктивна 
дейност. 

Възпитателните цели се извеждат и конкретизират от описаните възпитателни направления. 

Придържаме се към подходи с непреходно значение, които научно обосновават 
педагогическия процес. Те са представени във фигура № 5. 

 

Фигура № 5 

 

 

в/ На трето място осъвременяваме възпитателното взаимодействие на педагога с деца и 
родители като предлагаме прилагането на иновативни форми и интерактивна 
организация на дейността в тях: 

 Осъвременяване връзките и отношенията, в които са поставени основните дейности 
във възпитателния процес на детската градина. 

 Подбор и структуриране на приемливо познавателно съдържание съобразно посочени 
възпитателни направления за реализиране на поставената цел. 

 Засилено присъствие на различните видове и типове игра в разнообразните й форми 
на битийното съществуване. 

 Създаване на диагностична система, която обективно, периодично и комплексно да 
отчита постиженията на децата и учителите. 

 Създаване на система за приобщаване на родителите към проблемите на 
възпитателната работа в детската градина. 

Практическата реализация на посочените по-горе виждания, ще обвържем с наши нови 
решения, конкретизирани в програмната система за всяка възрастова група. 

В ЗПУО, в чл. 65, ал. 2 е указано че „Педагогическата ситуация е основна форма на 
педагогическо взаимодействие” и допълнена от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование чл. 23 (1), че тя „протича предимно под формата на игра”. В 
същата Наредба, в чл. 24 (1) са фиксирани броя на педагогическите ситуации по възрастови 
групи, съобразно на образователните направления. 

Комплексно-интегрален подход 

Личностен подход.  

 

Ситуационен подход. 

 

Синергетичнен подход. 

Валеологичен подход.  

Eкологичeн подход.  

Резилиансен подход. 



Хорариумът  на педагогическите ситуации по образователни направления се  реализира  в 
седмично разпределение:  

 за първа възрастова група – 11 ситуации 

 за втора възрастова група – 13 ситуации 

 за трета подготвителна възрастова група – 15 ситуации 

 за четвърта подготвителна възраства група – 17 ситуации 

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по 
образователни направления и възрастови групи: 

 

Образователно направление Първа 
възрастова 

група 

Втора 
възрастов

а група 

Трета 
подгот. 

възрастов
а група 

Разновъзр
астова 

подготвите
лна 

   трета и 
четвърта 

група 

Четвърта 

подготвите
лна 

възрастов
а 

група 

Български език и литература 1 2 2 3 3 

Математика  1 1 2 3 3 

Околен свят 1 2 2 2 2 

Изобразително изкуство 2 2 2 2 2 

Конструиране и технологии 1 1 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 2 

Физическа култура 3 3 3 3 3 

Общо  11 13 15 17  17 

Посоченият брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група е минималният, 
регламентиран в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование. 

Съгласно чл.24, ал.3 от Наредба № 5 от 3.06.2016 год. за предучилищно образование 
детските градини и училищата, които прилагат иновативни и авторски програмни системи 
максималния общ седмичен брой на педагогическите ситуации включат до 2 педагогически 
ситуации седмично. 

Свободата на педагога е гарантирана в организираните форми, които са определени като 
допълнителни от Наредба № 5, чл. 24, съобразно детска градина и целите на 
педагогическия процес и при съблюдаване на теоретичните постановки за своеобразието на 
учебните форми и зависимостта им от игровата дейност. 

Тематичното разпределение на всяка възрастова група осигурява ритмично и балансирано 
разпределение на съдържането по образователни направления и включва темите за 
постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и 
методите и формите на проследяване на постиженията на децата. 

Тематичното разпределение се разработва като се отчитат интересите на децата и 
спецификата на образователната среда.  

В образователното съдържание са включени теми по БДП и БАК, като се планира и 
реализира подготовката на децата по БДП, съгласно утвърдените от Министъра на 
образованието и науката концепция за обучението на децата и учениците по БДП и учебна 
документация за различните възрастови групи и като обучение по модули и чрез дейности в 
други форми.  

В първа възрастова група са планирани 5 ситуации, във втора възрастова група  5 ситуации, 
в трета подготвителна възрастова група 6 ситуации и в четвърта подгатвителна възрастова 
група 7 ситуации. 



Тематичното разпределение е отворено за допълнения в зависимост от образователните 
потребности на децата. 

Тематичните разпределения по възрастови групи, както и методите за проследяване 
постиженията на децата са описани в: Приложение 1 (за първа възрастова група), 
Приложение 2 (за втора възрастова група), Приложение 3 (за трета възрастова група), и 
Приложение 4 (за  подготвителна разновъзрастова трета и четвърта група), Приложение 5 
(за четвърта подготвителна възрастова група), поставени в отделно книжно тяло, част от 
настоящата Програмна система. 

Своеобразието на формите на учебна дейност в доучилищното обучение се определя от 
компоненти представени във фигура № 6 

 

Фигура № 6 

 

 

Различните форми трябва да гарантират резултати в следните посоки: 

 задоволяване на детските потребности от актуална информация; 
 постигане осигуреност на детската себеизява и творчество; 
 овладяване от децата на елементи на учебната дейност; 
 разширяване свободата на педагога за действие; 
 предоставяне на повече място за собствена изява и съобразяване с актуалните 

потребности на децата. 

Графичното представяне на многообразието от форми на педагогическо взаимодействие в 
педагогическия процес в детската градина е показано на фигура № 7 
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Фигура № 7 

 

 

На фигура № 8 графично са представени интегративните функции на играта в 
педагогическия процес 

 

ФИГУРА № 8 
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Основни механизми за педагогическо взаимодействие в процеса на игровата дейност са: 

 Моделиране на социални отношения в нагледно действена форма и ориентиране на 
детето в тях. 

 Изменение на позицията на детето и преодоляване на познавателно-личностния 
егоцентризъм и осъзнаване на собственото “Аз” и формиране на социални 
способности и компетентности за решаване на проблеми. 

 Формиране на реални равноправни партньорски отношения на сътрудничество и 
кооперации между връстниците, което обезпечава възможността за позитивно 
личностно развитие на детето. 

На фигура № 9 са представени иновативни игри и игроподобни форми с конкретни 
възпитателни функции. Включените в авторската програмна система игри са авторски, част 
от които са непознати за нашата теория и практика. 

Фигура № 9 

 

Презентиране на иновативни игри: 

 Система от игри и игроподобни форми за екологично възпитание (предложени от 
авторите на програмната система). Игрите са авторски, съобразени по предназначение за 
всяка възрастова група и са част системата за екологично възпитание на К.Галчева. 

 Система от игри за формиране на диалогично-комуникативни умения (предложени 
от авторите на програмната система). 

 Система от игри за формиране на сътрудничество и формиране на нравствени 
модели на поведение (предложени от авторите на програмната система). 

 Система от игри за преодоляване на агресията (подвижни кооперативни /съвместни/ 
игри по системата Тери Орлик). 

 Система от игри за формиране на емпатия (предложени от авторите на програмната 
система). 

 Система от игрови упражнения за развитие на играта драматизация (предложени от 
авторите на програмната система). Игрите развиват уменията на децата да 
импровизират, да разширяват сюжета, да разнообразяват изразните средства и др. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, според чл. 65, ал. 3, са 
„дейности, които се организират от учителя на групата извън педагогическите 
ситуации съобразно потребностите и интересите на децата”. Избраните форми 
допълват и разнообразяват дневния престой на детето в детската градина с интересно и 
занимателно съдържание като: 

 Форми за двигателна активност на детето – многообразие от подвижни и музикални 
игри; спортни развлечения; спортни празници. 

Игрови иновативни технологии 

Критерии: концептуалност; системност; 
възпроизводимост; ефективност. 

Функции: развлекателна, комуникативна, 
игротерапевтивна, самореализираща, корекционна, 

социализираща. 



 Форми на туризъм за деца – екскурзии; организиране на тематични лагери (зелена 
седмица, детето и морето; детето и планината, и др.) пикници, походи и разходки (по 
време на различните форми на туризъм, организираните подходящи игри с природни 
материали, както и целесъобразното използване на ландшафните условия и 
растителността ще позволят практическо осмисляне на овладени знания за природата) и 
др. 

 Развлекателни форми – (Приобщаване децата към духовността на възрастните е 
свързано и със създаване на празнично-обредна система характерна за празничния 
календар на детското заведение и населеното място, и оформянето им като традиция). 

 Форми на трудова дейност: 

 Съдържание на трудовата дейност: 
 Видове детски труд според съдържанието: самообслужващ труд; битов труд; труд в 

природата; учебен труд. 
 Видове детски труд според периодичността на приложението му: ежедневен; 

периодичен. 
 Видове труд според насочеността му: труд за себе си; труд за други хора и 

природата; труд с обучаващ характер. 

 Форми за организация и провеждане на детския труд. 
Практическото реализиране на детските трудови изяви се осъществява чрез следните 
форми за неговото провеждане: 

 Индивидуална форма на труд. Чрез тази форма трудът е почти напълно 
индивидуализиран. Чуждата намеса (на възрастния) е сведена предимно до 
мотивиране, показ, инструкции, съвети, стимулиране, одобрение и оценка. 

 Групова форма на труд. Тази форма позволява да се формират умения у всяко дете 
да планира и разпределя на индивидуални действия, на общата дейност и на 
резултатите от тях, да оценява приноса на всеки за крайните постижения от труда. 

 Съвместни форми. Ефективно взаимодействие „Детска градина–семейство”. 
Форми на съвместна работа: 

 „Училище за родители”; 

 Консултативен център; 

 Тематични дни „Ден на семейството”; 

 Съвместни дейности – вернисаж; базари; 

 Тематични изложби; 

 Библиотека на родителите; 

 Творчески лаборатории; 

 Интелектуална игротека. 

На фигура № 10 графично е представен проекта за работа с родителите. Двете 
направления са равнопоставени: 

Фигура № 10

 

Направления за работа  с родителите 

Педагогическа грамотност на 
родителите 

Включване на  
родителите в дейности  



1. Педагогическата грамотност на родителите включва: 

 Консултации; 
 Лекции; 
 Тренинги; 
 Семинари; 
 Открити форми; 
 Конференции; 
 Работа в творчески групи по интереси;  

2. Включване на родителите в дейности: 

 Родителска среща 
 Състезания; 
 Конкурси; 
 Концерти; 
 Работа по интереси; 
 Дейности по предложения на родителите. 

3. Разработване и реализиране на проект за съвместна дейност с родителите. 

 Допълнителни пожелателни форми – изучаването на чужди езици; практикуване на 
различни видове спорт; включване на детето в различни изкуства. 

 Самостоятелна детска дейност – автодидактична форма за организация на детската 
игра; индивидуална форма на педагогическо взаимодействие „педагог–дете”; работа с 
бързоуспяващи и надарени деца; организиране на възможност за дейност по интереси 
на децата. 

Настоящата програмна система е приета с решение на Педагогически съвет с Протокол № 7 
от 13.09.2019  год. 
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