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механизъм на взаимодействие между участниците 
в предучилиЩното образование
Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни 

авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родителите и екипът в детската градина), 
които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. чрез предучилищното образова-
ние в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физиче-
ско, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие 
на детето, като се отчита въздействието и влиянието на играта за детето. В резултат на сътруд-
ничество между учителя и родителя детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за 
неговото пълноценно цялостно развитие.

форми на сътрудничество и взаимодействие 
между детската градина и семейството
Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на 

всяко дете и екипа на детската градина има голямо значение за адаптирането на детето към прави-
лата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност. 

Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:
• на ниво групата – във форма на родителски актив и т.н.;
• на ниво детската градина – във форма на Обществен съвет.

формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две 
групи: индивидуални и групови форми на работа.

индивидуални форми на сътрудничество 
индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя
Кога се провежда?
По договаряне между учителя и родителя. Детският учител би трябвало да предложи вре-

ме, в което няма деца в групата (сутрешните часове; или късния следобед) или в групата е осигу-
рено присъствие на друго лице от детската градина. По този начин учителят не нарушава своите 
задължения по длъжностна характеристика, Правилник за вътрешния ред и осигурява защите-
ност на децата в групата. 

видове разговори
Във връзка с тяхната цел могат да бъдат:

• Първоначален и опознавателен разговор – за новопостъпило дете в групата, с цел запоз-
наване на детския учител с родителя и детето. Срещата може да се проведете преди началото 
на учебната година или в началото (м. септември). На тази първа среща родителите могат да 
запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, със своите очаквания  от детската градина. 
От друга страна, учителят ги запознава с правилата в групата, в детската градина, с родителски 
отговорности и задължения. 

• Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите от предучилищ-
ното образование. Провеждат се в началото и в края на учебната година.

• Рутинни разговори с цел информиране на родителя за напредъка и промените в детското 
развитие и поведение, както и за придобитите умения (или тези, в процес на придобиване) по 
седемте образователни направления, игрите, творческите и свободни занимания. Провеждат се 
в различни времеви интервали: ежедневни, седмични или месечни.

индивидуална консултация
Кога се провежда?

• По инициатива на учителя – когато учителят трябва да сподели за наблюдавани особености 
в поведението на детето.

• По инициатива на родителя –  когато родителят среща затруднения при отглеждането, въз-
питанието на детето или при оказване на помощ в процеса на обучение. В тези случаи е необ-
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ходимо детският учител да насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителя 
към работещи стратегии. 

други индивидуални форми
различните видове съобщения, които са:  

• устно съобщение, което може да бъде телефонно обаждане.
• Писмено съобщение – имейл, съобщение по месинджър, вайбър, лично съобщение във 

фейсбук на групата.
Използват се, когато има неотложна ситуация, която предполага бързо информиране на 

родителите. За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизи-
рана информация за родителя, е желателно използването на групови писмени съобщения. 

групови форми на сътрудничество с родителите
1. родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма
Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, до-

принася за реализирането на целите и задачите на детската градина. Ползотворното въвличане 
на родителите като наблюдатели, участници и партньори подпомага реализирането на целите, и 
задачите на учителите в групата и програмната система на детската градина. 

В началото на учебната година във всяка група на детската градина се организира родител-
ска среща, на която се представят обосновката и работният план за учебната година. Избира се 
екип на родителите. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуни-
кация с екипа на групата. 

Рутинните родителски срещи през учебната година могат да се планират според потребно-
стите и желанията на родителите. В съдържателен аспект трябва да бъдат тематични, съобразе-
ни с актуални за възрастта горещи и доминиращи теми, във връзка с възрастовите особености на 
детското развитие и съответни поведенчески реакции на детето и на децата в групата. Например 
подобни ключови теми в първа група са: 

• адаптация на детето в детската група; 
• правила в детската група;
• специфични особености във физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравстве-

ното, социалното, емоционалното и творческо развитие на детето.
Също така, родителска среща може да бъде инициирана от: 

• от група родители – когато има проблем в групата – с отделно дете, група деца и т.н.
• от директора – когато има проблем в групата и за неговото решение е необходима под-

крепата от всички участници в групата: родителите, децата, учителите и педагозите от градината. 
2. групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа
Групите на родителите винаги са съществували като неформално обединение. Дали те ще 

бъдат неформални или формални, важно е да се постигне тяхната цел  на помощници на детето 
и на педагозите в групата. 

В групата родителят получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси 
които не може да реши самостоятелно, и търси допълнителна информация и емоционална под-
крепа. чрез групата родителят има възможност да преживява чувството на увереност, защите-
ност и равнопоставеност, да се чувства полезен, когато помага на другите родители и деца, а с 
това, и на себе си и своето дете.

3. Други форми за комуникация детски учител – родител 
Във връзка с периодично предоставяне на информация относно промени в учебната про-

грама; правилата в групата; предстоящи празници, важни събития в детската градина; статии 
или материали във връзка с детското развитие; новини от живота в детската градина; продукти 
от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др. могат да се използват следните 
информационни групови форми:

• сайт на детската градина 
• фейсбук на групата
• информационни табла за родителя в детската градина
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• електронно портфолио на детската градина
Информация относно професионалното и личностно развитие на учителя и качеството на 

неговата дейност, резултатите на децата от групата в детската градина и извън нея (участието на 
децата в различни конкурси и състезания) може да бъде представена и публично в портфолио 
на учителите в групата, електронното портфолио, фейсбук на групата и сайт на детската градина.

4. тренинг с родители
Тренингът е интерактивна форма на комуникация върху основата на диалогичното общува-

не между лектора (учителя; друг професионалист) и участващите в тренинга (родителите).
Опитът показва, че лекционната форма в нейния монологичен вариант може да повиши 

информираността на родителите по различни въпроси, но не предизвиква достатъчно мощен 
заряд, който да инициира, стимулира и регулира краткосрочна интензивна личностна промяна, 
така както се постига чрез тренинга. Родителите – участници в тренинга, могат да осъзнаят, да 
„разчупят“ традиционните си убеждения и вярвания за своя родителски стил, за домашното въз-
питание и взаимоотношенията между родители–деца, възрастен-възрастен; да овладеят нови 
меки умения, да променят ценностната си ориентация и да се обогатят с нови психолого-педа-
гогически знания.

5 . участие на родителите в процеса на предучилищното образование
Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важ-

на форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Най-често това се случва 
при реализиране на открити ситуации и състезания, както и различните празници и тържества, в 
които родителите вземат участие. Необходимо е на родителите да им се предостави възможност 
да участват, както при планирането на събитието , така и при неговата подготовка и реализация. 
По този начин могат да се включат по-голяма част от родителите, според техните индивидуал-
ни умения и способности (организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, естетически и 
др.) и възможности (финансови или чрез труд).

Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – 
чрез включването им в  различни ситуации. Всеки родител е изключително ценен за цялата гру-
па, със своята личност и професионалната реализация, които да сподели пред децата в групата.

В зависимост от очакваните резултати по образователните направления, могат да бъдат 
покани за участие родители, които имат подобна професия или професионални компетентности 
съобразна изучаваната тема. чрез словесен разказ, презентация или демонстрация по дадена 
тема, близка до образователното съдържание, или чрез посещение на местоработата на мяс-
то,  – децата по-лесно могат да възприемат, съхранят и осмислят необходимите знания.

Включването на родителя в живота на групата и във възпитателно-образователния процес 
има тристранно значение:

1. За детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към неговия живот 
и това, което се случва в детската градина; 

2. За родителя/родителите в групата – могат да наблюдават детето си в различна от ежедне-
вието ситуация; начина на общуване с другите деца от групата, да обогати своите родителски 
умения.

3. За детските учители в групата – за успешното постигане на целите свързани със социализа-
цията, възпитанието и образованието на детето, чрез подкрепата, получена от приобщаване на 
родителите.

сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и институ-
циите, подпомагащи дейностите на детската градина

В зависимост от условията на населеното място, в което се намира детската градина, раз-
личните институции: социални, здравни, културно-просветни и др., могат да се реализират раз-
лични съвместни инициативи и дейности. 

формите на сътрудничество с различните институции и техните човешки ресурси могат 
да бъдат: индивидуални консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, 
кръжоци и т.н. 


