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Да се създадат по-добри условия за целенасочена 
съвместна дейност между детска градина и семейството, 
осигуряваща единен подход във взаимодействието ДЕТЕ –
ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕМЕЙСТВО.

 Надграждаща квалификация на педагогическата 
колегия за усвояване на проктически способи и 
стратегии за ефективно взаимодействие със 
семейството.

 Изграждане на нов тип взаимоотношения между 
Семейст-во и Детска градина, чрез създаване на 
позитивна образова-телна среда, взаимно доверие, 
толерантност и подкрепа.

 Изграждане на ефективна система от модели и 
форми на педагогическо взаимодействие Семейство и 
Детска градина.

“Всеки от нас има какво да научи. 
Всеки от нас има на какво да научи”

Грант Брайт



20 март 2012г
30 октомври 2012г

Преки участници

• 48 учители от ЦДГ № 4, ЦДГ № 38 и ОДЗ № 14
на възраст от 25 до 55 гозини

• 2 педагогически съветника от ЦДГ № 38 и ОДЗ № 14

Други участници

• 630 деца от 3 до 7 години, 
посещаващи ЦДГ № 4, ЦДГ № 38 и ОДЗ 

№ 14
• 1280 родители и други членове на семейството 

на възраст от 25 до 60 години



Надграждаща 
квалификация 

на педагогическата 
колегия

Работа с родителите и развиване на 
възпитателния потенциал на 
семейството 

Ризова - ДИПКУ Варна

Сътрудничество между 
учителя от групата в 
детската градина и 
родителите   

доц.д-р Райна Захариева

Техники за ефективно общуване с 
родители 

Лидия Йорданова - тренинг
СУ”Климент Охридски”



От теорията 

към практиката

“С отговорност и грижа за ДЕТЕТО”
1.Разработена План – Програма на сътрудничество и 

взаимодействие
 Детска група – Семейство за учебната 2012-2013година;
 Детска градина – Семейство - Педагогически съветник;

2. Психологът Ви съветва 

 Правила и модели на поведение – кът на родителя

 Статии в сайта на детското заведение

“С отговорност и грижа за ДЕТЕТО”

Помагало за Учители и Родители  
наръчник от съвети, практически модели и форми на партньорство



“Ръка за ръка” 

с грижа за детето

“Училище за родители” 
сбирки по плана на клуба, консултации, водещи към “израстващо 

родителство”
Клуб “Отговорен родител”

в ОДЗ 14 “Дружба”
ТЕМИ

 Различие и предизвикателства на 
новото поколение деца към нас 
възрастните.
 Бунтът на три годишните, възрастта 
на Не-тата.
 Как си представяме порасналото си 
дете
 Раздяла с детството.

Клуб “Родител”
в ЦДГ 38 ”Ян Бибиян”

ТЕМИ
 Преодоляване на детската агресия

 Възрастови кризи и етапи на развитие

 Видове провокативно поведение и техники 

за преодоляването му

 Арт- терапия  Моето семейство



“Ръка за ръка” 

с грижа за детето

“Заедно на 
празник”

мероприятия от 
Празничния календар 
и Плана за работа с 

родителите

“За нашето бъдеще” 
здравни, възпитателни и еко инициативи на детските 

заведения.



Споделяне и обмяна на добър педагогически опит с московска 
детска градина

• Интеркултурно възпитание – акценти, перспективи
• Взаимодействие детска градина – семейство
• Децата със специални потребности и детската градина

“Училище за учители” -“Да се учим да учим и знаем”

Тренинг 
проведен от педагогическите 
съветници в ОДЗ 14 и ЦДГ 38



снимка



1. Педагогическите екипи повишиха  професионалната си 
компетентност, овладявайки практически способи и стратегии за 
ефективно взаимодействие. 

2. Педагогическите екипи овладаха умения за диагностициране на 
възпитателния потенциал на семейството.

3. Изготвени годишни План-програми с конкретни цели и дейности 
съобразно особеностите на групата.

4. Изготвено Помагало за Учители и Родители - наръчник от съвети, 
практически модели и форми на партньорство.

5. Интерес и активно участие в сбирките на Училище за родители, 
водещи към “израстващо родителство”.

6. Търсене и апробиране на нови, нестандартни форми на 
сътрудничество и взаимодействие.

7. Създадени условия и възможности за обмяна на добър опит и 
практика.

8. Пастигнато добро институционално взаимодействие . 
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