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Проследяването, проверката и оценяването на работата в детската 
градина е комплексен процес, а неговите резултати са показатели 
за качеството и насочване на понататъшния ход в работата.  



Главна цел на възпитателно-образователния процес в детската градина е 
формиране на активно позитивно отношение у малкото дете към себе си, 
към другите и към общността в която живее. Този процес започва в 
детската градина чрез изграждане на позитивна възпитателно-
образователна среда, която създава у децата чувство на сигурност, 
увереност и себеутвърждаване.  



Възпитателният процес в детската градина е насочен към 
формиране на нравствени качества у децата, на умения и навици 
за търсене и намиране на морален изход от различни жизнени 
ситуации. Затова дейността на педагозите е насочена към: 

▪ Създаване на модели на поведение и отношение към обществото 
(в частност детската градина и семейството), изграждащи 
ценностната система на децата. 

▪ Възпитаване на децата да възприемат естествено различията 
между хората, да ги уважават и зачитат, да развиват чувства и 
нагласи за взаимопомощ, проява на великодушие и 
толерантност. 

▪ Включване на децата в разнообразни творчески дейности, 
създаващи емоционални нагласи и пробуждане на нравствено-
естетически чувства и постъпки. 

 



УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

▪ Педагогическия екип на групата е съсредоточил своите усилия 
за точно и прецизно изпълнение на държавните образователни 
стандарти по различните направления. 

▪ Целият педагогически екип работи за приобщаване на децата 
към целенасочена и мотивирана учебна дейност свързана с 
основната цел: граждаснко образование. 





Деца учители 



МИНИ ИДЕЕН ПРОЕКТ НА 
ГРУПАТА 

Работа с родителите 



Портфолио на детето 

Съдържа работните листове с диагностика, анкета за родители, 
работни листове, които показват напредъка на детето по 
различните направления. 



Съдържание на порфолио 

Предизвикателство към 
родителите да разкажат 
историята на семейството  
си като приказка. 





Деца в роля и разказвачи 



Детско творчество 

Рисуваме 
и 
слушаме 
Вивалди 
♫ 





КТ 



ИГРОВА ДЕЙНОСТ 

▪ „Играта е чара на детството” е казал Рубинщайн и целия екип на 
детската градина работи за превръщането на играта в една 
наистина привлекателна и желана от децата дейност. 

▪ „Играта е практиката на развитие”  

▪ Игровата дейност е доброволна, съзнателна и целенасочена в 
основата на която стои въображаемата ситуация. 

▪ Ръководейки се от същността на игровата дейност 
педагогическият екип създава условия за развитие на 
творческото въображение в различните видове игри. 







ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА 

▪ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ДА  УСЕТИ ДЕТЕТО КАТО 
ИНДИВИДУАЛНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛ ПОЗИТИВНО ОБЩУВАНЕ ПОМЕЖДУ ИМ.  

▪ МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО И СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТЕТО.  

▪ ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ  ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ СРЕДСТВА И 
ТЕХНОЛОГИИ ОВЛАДЕНИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП. 







Тържества  



Изяви извън детската градина  



Иновативни ИКТ в образователния процес 



Първи стъпки в програмирането 

Подобрява умението да се 
мисли аналитично и 
логично 

Развива 
алгоритмична 
интуиция 

Учи как да решаваме 
сложни задачи и как 
да работим в група 

Подкрепя развитието на 
компетенции за учене на 
програмиране в ранни етапи 
на образованието. 





РАБОТА С РОДИТЕЛИ 

През учебната година се осъществява непрекъснато ежедневно 
общуване с родителите за случващите се събития с децата и 
групата като цяло. 



РАБОТА В ЕКИП 

Целият екип на детската 
градина спазва етичния кодекс 
и всички са в служебно – 
добронамерени отношения по 
между си в името на 
добруването на децата.  



Формиране на устойчиви нагласи и 
мотивация за учене през целия живот  

Ученето през целия живот е движещ мотив за прогрес! 
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