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 Гръцката образователна система се контролира от държавата и включва три нива: 

Предучилищно и начално образование, средно образование и висше образование. 

Предучилищното образование се предлага в ДГ като подготвителен етап, който 

допринася за интеграцията в началното училище.

 Предучилищното образование е част от основното образование, което включва 

детските градини и началните училища, и е под ръководството на Министерството на 

образованието. Задължителното образование започва от 6-годишна възраст и 

следователно предучилищното образование за 4-6 годишните деца е доброволно. 

Гръцка образователна система



 Предучилищните институции са държавни или частни, които осигуряват образователно 
ориентирана грижа за малките деца и набират кадри със специализирана 
квалификация в образованието. По- голяма част от децата посещават държавните детски 
градини, а само 3,5% посещават частните. Предучилищното възпитание се подразделя 
официално на две възрастови групи (4-5 годишни и 5-6 годишни), които работят и се 
обучават заедно. Средният брой в една група е 18-22 деца. Предучилищното образование 
се осигурява безплатно от държавата, тъй като то е поставено в общата рамка на 
програмите за задължително образование в Гърция. 

 Целта на предучилищното образование е да подкрепи и утвърди образователния процес 
и процеса на социализация в семейството. Да подсили психо- кинетичното, социалното, 
емоционалното, интелектуалното и моралното развитие на малките деца, едновременно 
на личностно и групово равнище. Фокусът е върху естетическото измерение, умственото 
развитие и общото развитие на двигателните и интелектуалните умения. Една и съща 
официална програма се практикува във всички детски градини. 

Предучилищно образование и институции



 По- конкретно детската градина помага на децата като:

 Култивира техните чувства и организира техните умствени и физически действия;

 Обогатява и организира техния опит, получаван от физическата и социалната среда, 
за да придобиват способност да разграничават взаимовръзки и взаимодействия в 
тази среда.

 Развива способност да разбират и изразяват себе си основно чрез символи и в 
частност в областите на езика, математиката и естетиката.

 Създава междуличностни връзки, които ще съпровождат техните постепенни и 
хармонични интеграции в живота на обществото.

 Развива свободни и подкрепени инициативи в рамката на организираната среда, за 
да привикнат към двустранна взаимовръзка между индивида и групата.

Детската градина…



 Обучаващо ангажиране на децата в „кътове за активност” без директно включване на учителя.

 Ангажимент на децата в дейности, обект на цели, предварително селектирани от учителя, или от 
онези, възникващи от непланирани или планирани дейности.

 Програмата по предучилищно възпитание е основана на междукултурни теми. Съобразено с 
пресечно- тематичния подход на учене образователното значение е:

- предвидено в обединена форма, така че да осигури цялостни погледи върху реалността;

- да бъде съобразено с детския опит, за да бъде възприето и свързано с ежедневието на децата;

- да бъде конструирано последователно през съответните изследователски активности на децата.

 Обединената форма на знание цели да осигури децата с нови възможности на мислене, действие и 
ръководене на ежедневните условия като компетентни граждани в глобалното общество.

В детската градина ежедневната работа включва:



 Да осигурява основно образование.

 Да обогатява интересите на децата и да култивира техните способности, 

осигурявайки еднакви възможности на всички деца за познание.

 Да подкрепя развитието на гръцката самобитност.

 Да подготвя децата за използването на новите технологии.

 Да спомага за физическото, емоционалното и социалното развитие на децата.

 Да помогне на децата да разберат значението на защитата на околната среда и да 

адаптират подходящо поведение.

Основните принципи на програмата са: 



Извод…

 Вглеждайки се в програмата виждаме, че нейните педагогически и образователни цели 
са да осигури децата с възможности да изразяват своите идеи по подходящ начин, да 
подкрепи способностите на децата за разсъждаване, критично и творческо мислене. 
Повече от това да осигури активното учене на децата, да осъществява новите технологии в 
педагогическия процес и да подкрепи тяхното езиково развитие в ежедневните активности. 

 Независимо от нейният обединяващ характер, съдържанието на програмата е разделено 
спрямо предучилищното детство. В детската градина обучението трябва да бъзе 
занимателно, интересно, радостно. Направленията за планиране и развитие на 
дейностите са: език, математика, околна среда, физическо, творчество и изразяване, и 
информационна технология.

 В заключение няма разписание или указание, което предлага годишно, месечно, 
седмично или дневно разпределение на програмата, което в някои случаи може да 
изглежда като положително, тъй като може да подкрепи автономията и инициативата на 
учителите, които в детската градина са представени като помощници, кординатори и 
посредници в педагогическия процес. Те имат задачата да организират средата в 
групата, да оценяват прогреса на децата и постиженията от образователната програма.



Детска градина в Атина








