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ПРОГРАМНА СИСТЕМА

Учебна 2017/2018 година

Настоящият вътрешен нормативен документ е разработен на основание чл. 29. ал. 1 от 
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и е част от Стратегията за 
развитие на ДГ „ Камбанка“ 2016-2020, приета с Решение №9 на Заседание на 
Педагогическия съвет с Протокол №1/15.09.2017 г. Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал. 4 
от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование в програмната система се 
включват:

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
3. Тематично разпределение за всяка възрастова група;
4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

РАЗДЕЛ I

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Главна цел в Стратегията за развитие на детската градина е:

Развиване на дейности, осигуряващи равен статус и активно участие на всички деца в 
мултикултурна образователна среда.

Образователната среда в детска градина „Камбанка“ е мултиетническа, защото предоставя 
пространство за комуникация между деца от различни култури и етноси. Децата са от 
български, ромски и турски произход.

Подходи

Основните подходи, които определят педагогическото взаимодействие в предучилищното 
образование и постигането на главната цел в детската градина, са педагогически и 
психологически. Това са:

• Подход за глобално образование -  интеркултурно, гражданско, екологично 
образование и технологии;

• Ситуационен подход -  основна и конституираща негова форма е педагогическата 
ситуция;

• Рефлексивен и личностно-хуманистичен подход;
• Кооперативен подход
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Съвременният образователно-възпитателен процес е насочен към развиване на умения за 
работа с постоянно променяща се информация и усвояване на методи за учене, на ключови 
компетентности и нагласи за учене през целия живот.

Прилаганите работни методи са:

-нагледни методи -  наблюдение, демонстрация;
-практически методи -  видове игри, моделиране, упражнение;
-словесни -  обяснение, беседа, разказ и др.;
-работа по групи;
-клубове;
-посещения;
-интерактивни методи -  методи за създаване на благоприятна атмосфера и организиране 
на комуникацията (стимулиране на речевата активност), методи за обмяна на дейности, 
методи за провокиране на мисленето, методи за създаване на краен продукт и творчество, 
методи за рефлексивна дейност, методи за формиране на екосъзнание (образователен 
театър), честване на празници (театрализирани дейности), интерактивни игри;

Форми

Формите на педагогическо взаимодействие са организирани при зачитане потребностите и 
интересите на децата.

• Основна -  педагогическа ситуация, осъществяваща се в учебното време от 
15.09.2017 г. до 31.05.2018 г;

• Допълнителни форми -  осъществяващи се през цялата учебна година от 15.09.2017 
г. до 14.09.2018 г.

Педагогическите ситуации протичат предимно под формата на игра и осигуряват 
постигането на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование.

Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие /ДФПВ/ се организират 
ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в 
детската група. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 
разширяват и усъвършенстват компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от
03.06.2016 г.за предучилищното образование, които допринасят за личностното развитие и 
за разнообразяване живота на детето. ДФПВ се организират от учителя на групата извън 
времето за провеждане на педагогическите ситуации /ОФПВ/.

ДФПВ -  утринна гимнастика, ПИ, хранене на децата, игри, дейности по избор на децата /в 
ателиета -  по интереси/, следобеден сън, разходки и др.

Седмичен брой ОФПВ за постигане на компетентностите по чл. 28, ал 2 от Наредба № 5 от
03.06.2016 г. в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 6 от 11.08. 2016 г. за усвояването 
на българския книжовен език, за всяка възрастова група и разпределението им по 
образователни направления:



ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. Български език и литература -
2. Математика -  1;
3. Околен свят- 1
4. Изобразително изкуство- 2;
5. Музика -  2;
6. Коструиране и технологии -  1;
7. Физическа култура -  3;

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. Български език и литература -
2. Математика -  1;
3. Околен свят-2;
4. Изобразително изкуство- 2;
5. М узика- 2 ;
6. Коструиране и технологии -  1;
7. Физическа култура -  3;

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. Български език и литература -
2. Математика -  2;
3. Околен свят-2;
4. Изобразително изкуство- 2;
5. Музика -  2;
6. Коструиране и технологии -  2;
7. Физическа култура- 3 ;

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. Български език и литература -
2. Математика -  3;
3. Околен свят- 2;
4. Изобразително изкуство- 2;
5. М узика- 2 ;
6. Коструиране и технологии -  2;
7. Физическа култура -  3;



Седмично разпределение на педагогическите ситуации по възрасти и времетраене

Образователно направление Първа
група

Втора
група

ПГ 5год. ПГ 6 год.

1. БЕЛ 3 4 4 5
2. Математика 1 1 2 3
3. Околен свят 1 2 2 2
4. Изобразително изкуство 2 2 2 2
5. Физическа култура 3 3 3 3
6. Конструиране и технологии 1 1 2 2
7. Музика 2 2 2 2
Общо: 13 15 17 19
Времетраене в минути: 15-20 15-20 20-30 20-30

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и 
организират деня на детето в детската градина. Организацията на деня на детето е 
примерна и определените в нея дейности могат да се променят в съответствие с интересите 
и потребностите на децата. Организацията на деня на детето е различна в учебно и. 
неучебно време на учебната година.



РАЗДЕЛ III

Тематично разпределение за всяка възрастова група

1. Тематично разпределение по образователни направления за всяка възрастова група
/Приложения/

2. Проследяване на резултатите от предучилищното образование -  същност, методи, 
форми

А. Същност на процеса

Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата във всяка 
възрастова група се определят от учителя в съответствие с очакваните резултати от 
възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по 
образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, 
Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура. В ПГ 
(5-7 години) акцентът при проследяване резултатите е върху цялостното развитие на 
детската личност; придобиването на съвкупност от компетенции -  знания, умения и 
отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование.

1. Периодичност на проследяване на резултатите от предучилищното 
образование

Проследяването на резултатите от постиженията на децата се осъществява от учителите 
на съответната група в началото и края на учебната година.

За децата в първа група -  в началото на учебната година се провежда обследване, чрез 
наблюдение на показателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и двигателно 
развитие; езиково, познавателно, социално и емоционална развитие; активност, игра и 
учене.

2. Показатели за проследяване на резултатите
Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и 
способностите проявени в процеса на предучилищно образование и очакваните резултати 
по образователните направления (.Български език и литература, Математика, Околен 
свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура), 
като се акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционалното развитие.

3. Описание на резултатите от предучилищното образование
Резултатите от предучилищното образование на детето се вписват в дневника на групата. 
За целта е необходимо да се приеме единна, обща за цялата детска градина, матрица за 
описване на индивидуалните резултати на децата в групата. За тази цел е необходимо да се 
очертаят катрегорично различните умения на детето по отделните направления, които 
предлагаме да бъдат на три нива: справя се самостоятелно, справя се с насочващи въпроси 
и справя се с помощ от учителя или друг специалист (учител по музика). Смятаме, че по 
този начин най-ясно ще се диференцират постиженията на детето между първото и второ 
проследяване на резултатите от предучилищното образование.



Резултатите от постиженията по ДОС на детето X., се описват по следната матрица: 

Приложение №1

___________________________ В началото на учебната година___________________________
Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователни
направления:.............................................................................................................................................
Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователни
направления:.............................................................................................................................................
Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователни 
направления:............................................................................................................................................

_____________________________ В края на учебната година______________________________
Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователни
направления:............................................................................................................................................
Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователни
направления:.............................................................................................................................................
Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователни 
направления:.............................................................................................................................................

Проследяването на резултатите от предучилищното образование се провежда в началото 
(втора и трета учебна седмица) и края на учебната година (14 дни). При отчитането на 
резултатите ще се използват - Приложение №2 -  а, б, в, г, д, е, ж,

Приложение №  2

Образователни направления Постижения на детето
Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура

Родителите се информират от учителите в групата за индивидуалните резултати на детето. 
При запознаване с резултатите учителят трябва да подходи обективно, професионално, 
етично и толерантно към родителя. Приложението може да бъде попълнено по същата 
матрица, в която са отразени резултатите на детето в дневника.

Образователни направления Постижения на детето
Български език и литература X. се справя самостоятелно със задачи от ядро........... ;

с насочващи въпроси, когато трябва да....................... ; с
помощ от учителя при....................

Математика X. се справя самостоятелно със задачи от ядро........... ;



с насочващи въпроси, когато трябва да....................... ; с
помощ от учителя при....................

Околен свят X. се справя самостоятелно със задачи от ядро........... ;
с насочващи въпроси, когато трябва да.......................; с
помощ от учителя при....................

Изобразително изкуство X. се справя самостоятелно със задачи от ядро........... ;
с насочващи въпроси, когато трябва да.......................; с
помощ от учителя при....................

Музика X. се справя самостоятелно със задачи от ядро........... ;
с насочващи въпроси, когато трябва да....................... ; с
помощ от учителя при....................

Конструиране и технологии X. се справя самостоятелно със задачи от ядро........... ;
с насочващи въпроси, когато трябва да....................... ; с
помощ от учителя при....................

Физическа култура X. се справя самостоятелно със задачи от ядро...........;
с насочващи въпроси, когато трябва да.......................; с
помощ от учителя при....................

Следващи стъпки за развитие 
на дедето в детската градина и 
у дома.

Необходима е подкрепа на родителите за развитие на

Наложителна е консултация с логопед или друг 
специалист.............

Б. Методи и форми за проследяване и отчитане резултаттие от предучилищното 
образование

1. Методи

1. 1. Наблюдение Основният метод за проследяване на постиженията на децата е 
включеното наблюдение. Наблюдението е процес на съсредоточаване на вниманието 
върху детето по време на работа или игра без намеса в неговата дейност, процес от 
целенасочено наблюдение на детското поведение в различни ситуации, в различни 
режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение 
на цялата учебна година. Най-ефективно и информативно е наблюдението на детето в 
неговата естествена среда, която включва -  неговият дом и детската група, в които всяко 
дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за ежедневна изява 
и проява на различните му знания, способности, начини на поведение, както и на негови 
затруднения.

Отчитането е процес на документиране на наблюдаваната дейност или поведение. 
Учителят прави това съвсем естествено, прилагането на системен подход осигурява 
регистриране на поведението в различни дейности.

Учителите получават отчет за работата на детето, за нейното качество или за 
взаимодействията му, когато регистрират очевидни неща и дейности. Наблюденията над 
детето могат да разкрият моделите на поведение, предпочитанията в ученето и прогреса на 
развитието. Учителите могат добре да го оценят и да поставят цели за развитието му.



Ролята на учителя като наблюдател изисква от него да отдели време за тази цел и да 
използва правилните средства за отчитане на резултатите от наблюдението. Обективните 
наблюдения са твърдения, които се основават на факти, без етикети или оценка.

1. 1.2. Цели на наблюдението:

- опознава индивидуалното развитие на децата чрез установяване на техните характерни 
възрастови и индивидуални особености: нужди, способности, обноски, ограничения и 
затруднения;

- планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е 
насочена към детския потенциала и затруднения;

- проследява настъпилите промени при децата през учебната година;

- периодично уведомява родителите за напредъка на детето в детската градина;

- подкрепа на децата и тяхното развитие, основаващо се на индивидуалните сили и 
потребности чрез използване на техники за индивидуално адаптиране, модифициране на 
дейностите, насочване към специфични потребности, надграждане върху основата на 
интересите.

Слаба страна на наблюдението е субективизмът на учителя при наблюдение поведението 
на детето и регистриране на резултатите.

1. 2. Познавателна задача Задачите, които са използвани за установяване на резултатите 
по седемте образователни направления през учебната година са два вида:

Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на 
възприемането на знанията, тяхното разбиране и приложението им. Смята се, че 
този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя страна 
допринася за надеждността на измерването на резултатите от развитието.
Задачи със свободен отговор се използват при установяване на изпълнителски 
умения -  пеене, рисуване, свирене, моделиране, конструиране -  при които се 
проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички 
случаи ще бъде уникален за всяко дете.

1. 3. Продукти от дейността на децата Индивидулни папки -  Колекции от работи на 
детето за определен период от време. Включват рисунки, апликаци, разкази, които е 
продиктувало, опити да напише букви и числа, хартиени модели. Могат да включват 
езикови образци, които са транскрипции на точните думи, които детето използва, за да 
изрази мисъл или идея. Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен 
вариант -  в Портфолиото на детето, други -  да бъдат документирани чрез видео и снимки 
и поставени в портфолиото. Те имат изключителна стойност при проследяване на 
резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и 
успеваемостта на детето. По време на консултации членовете на семейството често се 
изненадват, когато видят разнообразните творби ина детето.



1. 4. Социометрични методи Всяка детска група има свой специфичен облик, който е 
повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските 
учители. Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структурира 
в групи с помощта на социограма или социоматрица. В определени случаи, по преценка на 
учителите, този метод може да се използва.

1. 5. Отчети в разказна форма или дневници Бележки или впечатления от групови и 
индивидуални дейности, които се записват в края на деня.

1. 6. Интервюта и разговори Децата се щастливи, кагато обсъждат мислите, идеите и 
работата си с възрастните, ако вярват, че те искренно се интересуват и ги уважават. 
Учителят трябва да отдели време и да разговаря с децата като им задава въпроси, като 
приема всички отговори на децата, без да противоречи. Целта на този тип проучване е да 
се научи повече за начина на мислене на децата. Това са техники, използвани в някои 
методи за наблюдение и регистриране на децата по време на работа и игра. Учителите 
решават кога, къде и какво ще наблюдават. Всички деца в занималнята трябва да се 
наблюдават в занималнята и навън, по различно време на деня, през годината. 
Приложение: примерен формуляр за наблюдение.

2. Форми за проследяване на постиженията.

2. 1. Портфолио В хода на предучилищното образование постиженията на детето се 
отразявят в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развтие от първа 
възрастова група и продължава да края на подготвителна група. Когато става въпрос за 
детско потфолио, имаме предвид „запис“ на етапите от процеса на адаптиране, учене и 
игра, както и постиженията по различните образователни направления. Портфолиото 
онагледява етапите, през които преминава детето, прави ги „видими“ и помага на детския 
учител да направи съответните изводи и препоръки за по-нататъшното личностно развитие 
на детето, и по този начин може да подпомогне родителя.

2. 1. 1. Цел: Хронологично и автентично проследяване на резултатите от социализацията, 
възпитанието и обучението в ДГ.

2 .1 . 2. Принципи:

- Личностен и индивидуален подход

- Автентичност

- Хронологичност

- Активност

- Интерактивност и комуникация

- Прозрачност

- Креативност и успеваемост

2 .1 . 3. Характеристики на детското портфолио:



- Да се анализират, обобщят и систематизират резултатите от дейностите не детето.

- Да се оценят обективно детските постижения

- Да се уважи и стимулира неповторимостта на всяко дете.

- Да се планира по-нататьштната програма на личностното развитие на детето.

2 .1 . 4. Видове: Според носителят на информация портфолиото може да бъде: хартиено; 
електронно портфолио. В портфолиото се включва всичко, което показва хронологично 
уникалността и индивидуалността в развитието на детето; резултати от постиженията по 
седемте образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен 
свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура.

Формуляр за наблюдение
Как детето реагира на режима?

Как детето се справя с преходите, тихите и активните периоди на работа? 
Наблюдавайте децата, които са отделени от техните родители, по време на 
хранене, когато използват тоалетната или се обличат, мият, почиват.

- Как и какви материали използват? Наблюдавайте качеството на употреба. 
Сигурно ли държат четката? Дали детето използва всички материали за 
рисуване или само оцветява? Какво е равнището на уменията?

Как детето взаимодейства с другите деца? Дали играе с много деца или само с две 
деца едни и същи другарчета? Може ли да дели играчките с другите? Само ли 
започва игра или чака да бъде поканено? В какви съвместни дейности обича да 
участва?

Как детето взаимодейства с учителите и другите възрастни? Изисква ли много 
внимание и насочване? Търси ли непрекъснато похвали? Обича ли да разговаря с 
учителите? Прекарвали времето си с възрастни посетители в занимситята?

- Как детето играе в занималнята? Наблюдавайте как детето се движи из стаята. 
Отделя ли време за всички центрове за дейности? Къде предпочита да работи?

Как детето използва езика? Лесно ли можете да се разберете с детето? Дали из 
разява желанията си? Какво е качеството на гласа? Разговаря ли с възрастните и 
с децата? Какво е богатството на речника му?

Как детето се движи в пространството? Наблюдавайте детето , когато е навън. 
Дали се катери, тича, подскача и скача? Как пази равновесие? Може ли да се



хваща и хвърля? Дали е сигурно или нерешително в движенията си? Радва ли се на 
футбол, да рита топка, да танцува и да участва в други двигателни дейности?

Настроението и темпераментът на детето -  Дачи е безгрижно ш и напрегнато? 
Често ли плаче? Дали се усмихва и смее? Може ли словесно да изразява чувствата 
си? Може ли да преговаря с другите деца и възрастните? Лесно ли се фрустрира?

Ролите, които децата поемат в рамките на групата /лидер, изпълнител, 
слушател, говорител/



РАЗДЕЛ IV

Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование

Предучилищното детство е много ценен и значим период за живота на човека. Безспорни 
авторитети в тази възраст са възрастните (родителите и екипа на детската градина), които 
оказват съдействие и подкрепа на детето в тази възраст. Чрез предучилищното 
образование в тази възраст, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно- 
нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се от значението на 
играта за детето. В резултат на сътрудничеството между учителя и родителя, детето 
получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно и цялостно 
развитие.

Педагогическият екип на ДГ „Камбанка“ счита, че в програмната система на 
образователната институция е необходимо да се отдели темата за приобщаването на детето 
в нейния по-широк контекст. В съвременния живот темата за приобщаване се превърна в 
универсална и общочовешка, решаването на която е мяра за хуманизъм и етика на дадено 
общество. В Българския тълковен речник значението на думата приобщавам означава 
правя някого участник в нещо; присъединявам; ставам участник на в нещо. Това означава, 
че ние, учителите имаме важната задача да направим децата и техните родители участници 
в образователния процес.

1. Форми на сътрудничество мужду детската градина и семейството
Семейството е най-важният фактор за правилното физическо, психично и емоционално 
развитие на детето. Затова трябва то да бъде активен партньор във възпитанието на децата 
в детската градина. Ползата от сътрудничеството е взаимна и обогатяваща за всички 
страни във взаимодействието -  родители, деца, учители. Децата виждат, че техните 
родители са ценени от учителите. Това помага да се изгради тяхната собствена 
самооценка. Те осъзнават, че родителите ценят детската градина и са готови да отделят 
време и енергия за нея. Това придава авторитет на образователната институция. Учителите 
имат по-големи възможности за индивидуализирането на дейностите. Участието в 
занималнята помага на родителите да разширят знанията си за детското развитие, за 
принципите и спецификата на общуване в предучилищна възраст. Това им дава по
нататъшни идеи за подпомагане на процеса на учене у дома. Здравите партньорски 
взаимоотношения, взаимодействието, уважението и признанието прави екипа успяващ. 
Реализирането на Програмната система трябва успешно да помага и да осигурява 
благополучие на всички участници -  деца, учители, родители. Специално място в нашата 
работа ще отделяме за признаване и подкрепяне на семейството като първи учител за 
детето. Необходимо е насърчаване на партньорствата и предоставяне на разнообразни 
възможности за семействата да участват в ученето, развитието и живота в занималнята и 
извън детската градина, на педагози и родители да работят заедно, да общуват и споделят 
впечатления, да съгласуват уникалните потребности на всяко семейство.



Ще използваме формални и неформални възможности за общуване и обмен на 
информация със семействата:

Участие на членовете на семействата в занималнята, правила за участие;
- „Библиотека за играчки и книжки“ -  пространство за срещи и разговори с 

родителите, заемна библиотека;
Споразумение между семействата при приемане на децата;
„Училище за родители“ с тематика, с тематика съобразена с потребностите и избор 
от семействата и осъществена от педагози и при нужда и гости-специалисти; 
Месечни срещи-консултации с родителите;
Информационни табла за семействата с творчески продукти, създадени от децата, 
съобщения, благодарности, новини от дейности с децата, снимки, полезна 
информация и съвети;
Регулярни формални и неформални срещи със семействата;

* Изпращане на съобщения до семействата.
Индивидуални форми на сътрудничество

- Неформални разговори във времето, когато родители водят или вземат децата от 
детска градина;

- Консултации със семейството за обсъждане напредъка и развитието на детето в 
определен от учителите ден и време;

- Писмени съобщения и отчети;
- Молби за материали или оказване на помощ за осъществяване на проект;
- Предложения да дейности у дома;
- Благодарствени писма до родители, участвали доброволно в дейности или писма, в

който ги призоваваме да се включат в такива;
Организиране на пространството -  Стая /кът/ за семейството, в която се провеждат 
срещи и консултации;
Заемна библиотека -  специализирана литература за родителството, която родители 
могат да използват у дома.

Групови форми на сътрудничество

- Срещи с родителите -  регулярни, информационни, тематични;
- Организиране на „Училище за родители“;
- Организиране на специални събития с участие на семействата;
- Анкетни карти за проучване интересите на семейството;
- Споразумение между педагогическия екип и семейството;
- Писмени съобщения -  на информационното табло, е-майл, съобщения на сайта на

детската градина.
В началото на всяка учебна година, във всяка възрастова група се организира родителска 
среща, на която се представя обстановката и работния план за учебната година. 
Координират се очакванията на родителите и екипа на групата. Избира се родителски 
актив. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с 
екипа на групата.
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Родителските срещи през учебната година могат да се планират според потребностите и 
желанията на родителите. В съдържателен аспект трябва да бъдат тематични, съобразени с 
актуални за възрастта 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 на детското развитие са:

- Адаптация на детето в детската група;

- Правила в детската група;

- Специфични особености във физическото, познавателното, езиковото, духовно- 
нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето;

- детските приятелства; готовността на детето за живота в училище; готовност за учене.

Участие на родителите в процеса на предучилищното образование

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително 
важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Използваме 
формални и неформални възможности за общуване и обмен на информация със 
семействата:

Срещи

Регулярни през учебната година -  срещите трябва да бъдат на разяснителни теми, 
избрани от семействата след анкетно проучване;
Заседания на Обществения съвет.

Вербална информация

Кратки индивидуални разговори със семействата, при прием и изпращане на 
децата;
Индивидуални консултации.

Писмена информация

Цел: да се насърчава общуването на семейството с детето

Предоставяне на писмена информация за дейностите в занималнята на 
информационното табло;
Поставяне на творчески продукти на децата;
Писмени благодарности към родителите;
Предоставяне на информация за постиженията на детето и резултатите от оценката 
в началото и края на учебната година. Спазване на принципа на поверителност на 
информацията.

Семействата в детската градина

Библиотека за играчки и книжки

Семействата в занималнята



Запознаване на семействата с работата на детската градина, дневния режим в 
началото на учебната година;
Насърчаване на семействата да посещават занималнята;

- Документиране на посещенията;
Поставяне на листна информационното с покана да се запишат, когато желаят да се 
включат в дейностите на занималнята;
Проучване на потребностите на семействата -  анкети, разговори;
Често актуализиране на информационното табло за родителите.

Организирането и провеждането на съвместни срещи и дейности сплотява семействата, 
дава възможност да споделят, да се опознават, да обменят информация за своите деца, да 
се забавляват, да печелят нови приятелства, създава разнообразни възможности за 
неформално учене извън занималнята и времето на обучение.

Във всяка група на детската градина се изработват планове за работа със семействата.

Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и 
институциите, подпомагащи дейностите на образователната институция

Екипът на ДГ „Камбанка“ подкрепя кооперирането, участването в партньорски проекти, 
където всички да учим, общуваме, обсъждаме въпросите и трудностите и преживяваме _ 
заедно.


