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Abstract: the article presents an initial stage of research and application of the competence approach in 
the process of preschool education in activities and forms outside the pedagogical situations . the main empha-
sis is on the goals that are achieved by applying the competence approach in this context . the additional forms 
with their infiniteness and flexibility are a reliable component for effective realization of the competence-orient-
ed education of the child at preschool age and for satisfying his/her creative and educational interests and abil-
ities . the key technological steps and indicators for expected results are presented, according to the regulatory 
documents for preschool education in our country and in europe . as important components of the educational 
space, the additional forms expand the opportunities for the formation of the competences of the child at pre-
school age in the context of his/her upbringing, education, socialization and development .
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предучилищните образователни институции на съвременния етап на развитие са призвани да орга-
низират и реализират успешно процеса на педагогическо взаимодействие за постигането на компетент-
ностите, съгласно доС по чл . 28, ал . 2 от наредба № 5 от 03 .06 .2016 г . за предучилищното образование1 
За тази цел се прилагат разнообразни педагогически технологии, модели, подходи, форми и методи .

Задължителните образователни намерения в предучилищното образование се осъществяват главно 
в основната форма на педагогическо взаимодействие – педагогическата ситуация, а останалите форми 
имат преимущество, не само времево, да допълват, разширяват, усъвършенстват, затвърдяват и т .н . ре-
ализираното в основната форма . това важи и за развитието на компетентностите . така, че търсенето на 
подходи, методи и средства да се оползотворява ефективно тази възможност е задължение на всеки пре-
дучилищен педагог .

допълнителните форми са необходими за личностното развитие на детето . те са стъпки в процеса на 
личностното му развитие и допринасят за успешното му адаптиране към гражданския живот на обще-
ството . В този смисъл реализираните допълнителни форми осигуряват единността в процеса на преду-
чилищното образование и помагат за разнообразяване на живота на децата, осъществявайки основната 
цел на образованието – личностното развитие на детето .

допълнителни форми над доС се организират в детската градина според интересите на децата и се 
водят от външни лица след деклариране на писмено желание от родителите . Фокус в настоящата статия 
са допълнителните форми по доС .

В рамките на нашето проучване приемаме, че допълнителните форми представляват специална об-
разователна дейност, насочена към задоволяване на индивидуалните нужди на децата, тяхното творче-
ско овладяване на нова информация, формиране на нови житейски умения и способности, разширяване 
на възможностите за практически опит, тяхното самоопределение и самореализация в различни сфери 
на живота и формиране на компетентности . допълнителните форми се създават и предлагат от образо-
вателната институция, както в рамките на нейната програмна система, така и за придобиване на допъл-
нителни знания, умения, развитие на творчески способности под ръководството на педагогическите спе-
циалисти, за да отговорят на образователните стандарти . 

настоящата статия акцентира върху възможностите за формиране на някои компетентности у деца-
та в предучилищна възраст чрез форми извън основната форма на педагогическо взаимодействие – пе-
дагогическата ситуация . 
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Целта е да се изяснят и обосноват педагогическите условия и възможности за усъвършенстване на 
компетентностите на деца от предучилищна възраст във форми извън педагогическите ситуации .

Задачите, които си поставихме са:
 y да се проучи организацията на допълнителните форми с фокус формиране на компетентности у де-

цата в условията на предучилищната образователна институция .
 y да се формулират възможностите, които предоставят допълнителните форми за разширяване и 

усъвършенстване на компетентности, заложени в основните форми на педагогическото взаимо-
действие в детската градина .

За реализирането на тези задачи бе изготвен набор от пет допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие, които да разширят и усъвършенстват знанията и уменията, заложени в съответните пе-
дагогически ситуации . те бяха реализирани в детска градина в град Бургас с деца от четвърта възрастова 
група . организацията и съдържанието на тези форми способства за формирането на следните компетент-
ности: социална и гражданска компетентност, компетентности в областта на българския език, умения за 
подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт, културна компетентност и 
умения за изразяване чрез творчество2 . тези допълнителни форми бяха проведени в различни моменти 
от дневната организация на децата, както е посочено в таблици 1–5 . 

Таблица 1. Дидактична игра

компетентност Социална и гражданска компетентност; компетентности в областта на 
българския език

тема кодекс на групата

допълнителна форма дидактична игра

Задачи да се съставят правила в групата .
да се създаде атмосфера на взаимопомощ, сътрудничество и толерантност .

Време на провеждане В следобедния режим след основната форма на педагогическо 
взаимодействие .

очаквани резултати
демонстрира развити умения за подходящо поведение спрямо 
установените норми и спазване на групови правила в детската градина и у 
дома (в отношенията с приятелите, в игрите)

Таблица 2. Творчески работилници

компетентност Социална и гражданска компетентност; умения за подкрепа на 
устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

тема превозни средства от отпадъчни материали
Хранилка за птици от кутия от прясно мляко

допълнителна форма творчески работилници – съвместно учители, родители и деца по 
минипроект „Работилница за чудеса“

Задачи
да се изградят партньорски взаимоотношения с родителите на базата на 
взаимно доверие, разбиране и уважение .
да се формира у децата екологично и социално устойчиво поведение .

Време на провеждане В следобедния режим след основната форма на педагогическо 
взаимодействие .

очаквани резултати
Взаимно опознаване и разбирателство между детска градина и семейството .
осъзнаване на нуждата и значението от рециклиране на отпадъците за 
опазване на околната среда .
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Фигура 1. Превозни средства от отпадъчни материали

Фигура 2. Хранилка за птици от кутия от прясно мляко 

Таблица 3. Строително-конструктивна игра „Построй ми емоция”

компетентност Социална и гражданска компетентност; компетентности в областта на 
българския език

тема един ден в детската градина

допълнителна форма Строително-конструктивна игра „построй ми емоция“ с lego build me 
„emotions“

Задачи
да се усъвършенстват уменията за подходящо изразяване на чувства .
да се развият възможностите за споделяне на проблеми и търсене на 
помощ за решаването им .

Време на провеждане В следобедния режим след основната форма на педагогическо 
взаимодействие .

очаквани резултати

откриване и разпознаване на значението на думите: емоция, чувство, 
изражение на лицето, език на тялото, щастлив, тъжен, изплашен, 
изненадан, сигурен, объркан, ядосан, детински
умения за изразяване на чувства и изграждане на емпатия3

Фигура 3. Един ден в детската градина
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Таблица 4. Екскурзия 

компетентност Социална и гражданска компетентност; културна компетентност и умения 
за изразяване чрез творчество

тема на разходка из родния град

допълнителна форма екскурзия до етнографски, археологически, природонаучен и исторически 
музеи в град Бургас по минипроект „малки изследователи“

Задачи

да се запознаят децата с многообразието на предмети от бита от близкото 
минало и техните социални функции .
да се разширят знанията на децата, свързани с културно-историческото 
наследство на едни от най-древните градове на територията на град Бургас .
да се запознаят децата с природното многообразие на Югоизточна 
България .
да се запознаят с историята на град Бургас .

Време на провеждане преди обяд след основната форма на педагогическо взаимодействие

очаквани резултати

демонстриране на интерес към българските фолклорни обичаи и 
традиции, флора и фауна .
Формиране на позитивно отношение към българското културно 
наследство .

Фигура 4. На разходка из родния град

Таблица 5. Щафетна игра

компетентност
Социална и гражданска компетентност; компетентности в областта на 
българския език; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 
здравословен начин на живот и спорт .

тема азбуката аз познавам, книгите на рафт поставям
допълнителна форма Щафетна игра (Щи)

Задачи

да се разширят знанията на децата за различните професии и тяхната 
значимост в обществото .
да се запознаят с професията библиотекар .
да се развият уменията за разпознаване на графични знаци на печатни 
букви и определяне на звук в началото на думата .
да се усъвършенстват уменията за бягане и скачане в Щи [1]

Време на провеждане В следобедния режим след основната форма на педагогическо 
взаимодействие

очаквани резултати
демонстриране на знания за естеството на професията библиотекар .
Разпознаване на графични знаци на печатни букви . 
Владеене на набор от техники за бягане и скачане в Щи .
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Забележка 

децата се разделят на два отбора . Всеки отбор трябва да подреди 15 
книги, като ги постави на правилното място според първата буква, с 
която започва заглавието на книгата . печели отборът справил се по-
бързо и правилно .
*Предварително децата се запознават лично с професията 
библиотекар след посещение на кварталната библиотека.

Фигура 5. Азбуката аз познавам, книгите на рафт поставям

Реализирането на набора от допълнителни форми в практиката доведе до следните резултати: 
 y установиха се необходимите условия и възможностите, които предоставят допълнителните форми 

за разширяване и усъвършенстване на компетентности, заложени в основните форми на педагоги-
ческото взаимодействие в детската градина .

 y подобри се организацията на допълнителните форми с фокус формиране и усъвършенстване на 
компетентности у децата в условията на предучилищната образователна институция .

 y Създадоха се благоприятни условия за организация и въвеждане на иновации в детската градина .
В заключение може да се изтъкне, че значението на допълнителните форми се състои в това, че те, 

формирайки компетентности, насърчават практическото приложение на знания и умения, придобити в 
предучилищна образователна институция и стимулират мотивацията на децата . най-важното е, че в усло-
вията на реализираните допълнителни форми децата могат да развият и своя творчески потенциал, уме-
ния за адаптация и да получат възможност да се самоорганизират и забавляват . 
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