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Abstract: Questions are raised directly related to the problem of the „unified pedagogical system kindergar-
ten – primary school“. the answers were sought in the specifics of preschool age, the unevenness of child devel-
opment, the saturation with sensitive periods in cognitive development and periodic time changes, with psycho-
social crises and age changes. in fact, the use of aspects and fragments in considering a conceptual concept as 
readiness shows our desire for precision in terms of socio-emotional, aesthetic-artistic, motivational and linguis-
tic readiness for school. if 50 years ago a number of questions were asked related to the education of 6-7 year 
old children in the direction of the parameters of school maturity, general and special preparation for school, di-
agnostics and prognosis of school readiness; motivation, socialization and adaptation of children in school, now, 
in the age of the information society, these problems, in our opinion, expect adequate scientific and practical so-
lutions. therefore, the report proves that rapid social change sometimes precedes scientific responses to ped-
agogical practice and in this changed social, social and psychological context, all three actors in the education 
system: teachers, parents and children, have different attitudes, expectations and opportunities for reactions.

Keywords: diagnostics, school readiness, unified pedagogical system, motivation, socialization, adaptation, 
aesthetic and artistic readiness, language readiness.

търсенето на подходящи променливи, които да разкрият същността на връзките и отношенията меж-
ду децата и заобикалящия ги живот и които да бъдат по-обективни от демографските, е с цел да се пред-
скаже тяхното бъдещо поведение и да се предложи съответна педагогическа компетентност. За тази цел 
е необходимо да се диференцира значението на предучилищната и начална училищната възраст при из-
граждането на личността, перспективните линии на детското развитие, спецификата на тези възрастови 
периоди, комплексът от методи за изследване на явленията в тези възрасти, комплексното използване 
на теоретичните постижения и практически резултати от други науки, имащи за обект на изследване те-
зи възрасти. това е така, защото именно тук се формират предпоставките за успешен преход между обра-
зователните степени. следователно „предучилищната педагогика“ и „началната училищна педагогика“ 
като науки са длъжни да обхванат в своя предмет особеностите и характеристиките на всички онези про-
цеси, които благоприятстват този преход. но какво включва този преход или как от детската любознател-
ност се формира интерес към ученето? как развитието на познавателните способности може да бъде ос-
нова за формиране на теоретичното мислене? как на основата на изградените способности за общуване 
с връстници и възрастни се дава възможност на децата да преминат към сътрудничество в учебния про-
цес? как развитието на волевото поведение и моториката дават възможност да се преодолеят трудности-
те при решаване на учебни задачи? как овладяването на елементите и специфичния език на отделните 
видове дейности е предпоставка за усвояването на учебните предмети в училище? Включването в пред-
метите на „предучилищната педагогика“ и „начална училищна педагогика“ на перспективните линии на 
детското развитие дава възможност ясно и точно да се разграничат аспектите на педагогическата компе-
тентност в отделните образователни степени.

както вече подчертахме от методологическа гледна точка това означава липсата на единство и съиз-
меримост между стандартите по отделните образователни направления, интегралност между отделни-
те ядра и абсолютна терминологична или понятийна безпомощност при интерпретацията и тълкуване-
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то формите на обучение. това води и до нарушаване йерархията и разбирането на смисловата същност 
между държавните образователни изисквания за учебно съдържание – учебните програми – държавни-
те образователни изисквания за оценяване като система. 

какво е мястото на предучилищната педагогика при определянето критериите за общообразовател-
ния минимум, културно-образователните области и съдържанието на ядрата по образователни направ-
ления. Явно като научно познание предучилищната педагогика определя ключовите сфери, параметри-
те на учебното съдържание, които отговарят на целите на образованието т.е. на обществените потребно-
сти и интересите на децата.

В настоящия момент образователната система не може да се отърси от все по-растящата диференци-
ация на науката като се стреми да обхване все повече научни области. предучилищната педагогика е та-
зи която се превръща в своеобразен филтър при избягването на прекаленото задълбочаване към пред-
метно-съдържателната страна на обучението. В същото време в противоречие с науката отделните т.н. 
програмни системи, познавателни книжки задълбочават тази диференциация затрупвайки децата с все 
по-голям поток от информация. интересното е, че това количествено натрупване в съдържателен план се 
проявява дори в рамките на едно образователно направление. не случайно споменахме, че много пъти 
учебното съдържание в отделни образователни направления е по-сложно в рамките на детската градина 
отколкото в началното училище. 

В тази връзка нека да уточним кои са преобладаващите теоретичните основания? 
Законодателното въвеждане на задължителна подготвителна група/подготвителен клас в детските 

градини и в българското училище поставя пред педагогическата наука и учебно-възпитателната практи-
ка редица нови проблеми и предизвикателства. наред с разработването на нова учебна документация и 
преосмисляне на организацията на педагогическия процес на преден план излязоха и проблемите на го-
товността на 6-7-год. деца за училище – подхода, теоретико-методологическите основания, методите за 
диагностика, конкретната организация на диагностичния процес. В съвременния контекст за учене през 
целия живот, готовността за училище вече не е частен проблем, единствено на детето, родителя или учи-
теля, а се превръща в проблем на всички, има рефлексия върху бъдещото развитие на цялото общество. 
именно това налага включването в процеса на диагностичното изследване на всички участници в обра-
зователната система: учители, родител/и (настойници и др.) и деца в специфични дейности. макар че в 
България има определени постижения в тази насока, все още липсва единна система за такава дейност, 
подготовката на детските и началните учители се нуждае от значително подобрение. 

тук е необходимо да се насочим към резултата в педагогически аспект от търсените основания, за-
щото в хода на това изследване в нормативните документи бяха предложени промени, които предизви-
каха дискусии. става дума за наредба № 5 за предучилищното образование – държавните образовател-
ни стандарти по направленията в предучилищното образование от 03.06.2016 г.. споменахме резултати, 
а това насочва към диагностиката, или, по-точно към стандартизираните диагностични тестове, които съ-
що са неотменима част историята на предучилищното образование и е нужно да бъдат анализирани в 
контекста на този предговор. 

За нас прогностичният, корекционният и профилактичен аспект на процеса, сякаш е насочен изцяло 
към децата със специални образователни потребности. а всъщност класната стая днес е изпълнена с раз-
лични деца: по вида на способностите (лингвистични, математически, лидерски, музикални и др.; по раз-
личните темпове на развитие (избързващо, в очакваната норма, и забавено); по различния етнос и кул-
тура. поради, което и нашето разбиране е, че всички деца, трябва да получат специфична за техните по-
требности грижа. както се вижда това е съществено изпреварва последващите дебати относно съдържа-
нието на т.н. „приобщаващо образование“.

това предпоставя и необходимостта, също така и от адекватни методи за диагностика, както стан-
дартизирани на национално равнище, така и за всекидневна, практически ориентирана диагностика. те 
трябва да дават възможност за завършване на цялостния процес на педагогическа диагностика. основна-
та същност и съдържание на този труд образува Референтната рамка на ключовите компетентности, кои-
то трябва да се формират у децата в подготвителната/те група/и по отношение на тяхната подготовка за 
училище. от тази гледна точка стандартизираната диагностика на готовността на 6-7-год. деца за учили-
ще на този етап включва познавателното, езиковото, социалното, математическото развитие (количест-
вени представи), както и фината моторика, а нестандартизираната диагностика е представена главно с 
два нови измерителни инструмента – „Въпросник за родителите“ и „Въпросник за учителите“ на де-
цата от подготвителната група/клас. Важна част от работа на екипа представляват също така план-про-
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грамата за работата на детските/началните учители по отношение на диагностиката на готовността, и за 
реализиране на цялостния диагностичен процес: диагностична оценка – прогностика – корекция (разви-
ващи програми) – профилактика (превантивни мерки), която включва дейностите през цялата учебна го-
дина (септември – май).

крайната цел, която се преследва, е да се създаде цялостна методика за диагностика на готовността 
за училище, която да включва както стандартизирани, така и нестандартизирани методи, вкл. и чрез из-
ползване в бъдеще на новите, компютърно базирани технологии. ето защо в съответствие с новите тен-
денции в международните изследвания стремежът е да се създаде такъв инструментариум, който дава 
възможност за извеждане на адекватен индекс на готовността за училище за всяко дете, в който да се 
включи информация както от стандартизираните методи, така и от методиките за текуща диагностика. 
точно в този пункт от анализите се открояват разликите по отношения на твърденията на онези псевдо-
учени говорещи за т.н. „дидактометрия“. отделните планирани методики и методи ще дадат възможност 
на всеки учител да провежда текуща диагностика през цялата учебна година при отделни случай, в зави-
симост от развитието и особеностите на всяко дете. В една по-далечна перспектива може да се мисли, 
според него, и за създаване на индивидуална план-програма за подготовката и развитието на всяко де-
те. по този начин ще се отговори и на практическата потребност от профилактика (превантивни мерки) за 
развиване на готовността на децата за училище. В настоящия момент тя трасира само пътя на дейността 
по създаването и функционирането на наша, българска методика за диагностика на готовността на деца-
та за училище, като за това се опираме на световните постижения в тази насока, но и като имаме предвид 
и опита и постиженията на нашите специалисти. 

В анализа се посочва, че интересът към началната училищна възраст, започва от края на ХІХ и се разви-
ва особено в началото на XX век. той отразява научните търсения на лекари, психолози, педагози, учители 
и др., както към нормалното детско развитие, така и с отклоненията от него. В исторически план може да се 
каже, че най-интензивно развитие в теорията и практиката на диагностиката на училищната готовност се на-
блюдава през 60-те и 70-те години. днес диагностика на училищната готовност се извършва във всички ви-
соко развити страни по света. В едни от тях тя е предмет на национална политика – например в саЩ и ав-
стралия (това е изключително показателно за нейната роля, като се има пред вид силно децентрализирани-
ят характер на образованието в тези страни). В други страни тя е предмет на решения на отделните провин-
циални, общински или градски училищни власти – например в германия и Великобритания. някъде е поста-
вена под контрол на различни научни организации и асоциации – например в канада. а има страни, в които 
важността, която се отдава на готовността за училище е довела до структурно (Холандия), циклично (Фран-
ция) или методическо (Великобритания) свързване на детската градина с училището, както и задължител-
но посещаване на детски градини от всички деца на 5-6 годишна възраст (напр. в Люксембург). За нас по-
гледнато в исторически план, две понятия за „готовност“ са възникнали и много често се преплитат и заме-
нят както в научната литература, така и в практическото приложение и диагностициране. първото понятие е 
„готовност за учене“ (още се нарича „готовност да се учи“); второто е „готовност за училище“ (или „училищ-
на готовност“). с „готовност за учене“ най-често се обозначава дадена степен на развитие, на която инди-
видът притежава възможност да се справи с изучаването на определен материал. обикновено готовността 
за учене фиксира дадена възраст, на която средна група от индивиди притежава тази специфична възмож-
ност. Второто понятие „готовност за училище“ („училищна готовност“) през последните 40-50 години доми-
нира над първото като предмет на научни дискусии, теоретически разработки и практически изследвания. 
независимо от голямото разнообразие на мнения, единно е становището, че училищната готовност означа-
ва определен фиксиран стандарт на физическо, интелектуално, социално и емоционално развитие, който 
детето трябва да притежава преди постъпване в училище. училищната готовност често включва специфич-
ни когнитивни, езикови и психомоторни умения. 

основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие се 
прилага към учащите във всички възрасти, а второто – само към децата, на които им предстои да постъ-
пят в училище.

В саЩ през последните години се забелязва подчертан интерес към диагностиката на училищната го-
товност. това е в пряка връзка с основната образователна цел, поставена още през 1990 г., а именно че всич-
ки деца, които постъпват в училище, трябва да имат необходимата степен на училищна готовност. при това 
училищната готовност се разглежда като система от три основни компонента с различни субекти, а именно: 
(1) готовност на детето; (2) готовност на училището да приеме детето; (3) готовност на семейството и обще-
ството да подпомогнат и подкрепят детето, за да може то да постъпи в училище достатъчно добре подгот-



52

Образование и технологии 12/2021

вено. В тази връзка наред с разработката на диагностични методи за оценка на училищната готовност, все 
по-голямо внимание се обръща и на оценката на другите два компонента. Що се отнася до първия и осно-
вен компонент – детето, то в саЩ, като че ли е постигнат консенсус относно многомерната природа на кон-
структа „училищната готовност“ и неговите измерения: физическо развитие; социално и емоционално раз-
витие; положителна мотивация; езиково развитие и познавателно развитие.

историческият преглед на развитие на диагностиката на готовността за училище показва наличието 
както на теоретико-описателни модели, така и на емпирични модели, т.е. тестове за диагностика на го-
товността за училище и затова се счита, че познаването на българския опит и извървения път в развитие-
то на този проблем е важен за всички учители, студенти, изследователи. За съжаление през последните 
години всичко това се игнорира или по-точно се неглижира. В този контекст се очертават четири периода 
в развитието на темата – тестове училищна готовност. За нас е важен последния – от 1996 г. до наши дни. 
тук бихме диференцирали следните модели: 

1 . Първи модел на критериален тест за училищна готовност. тестовата батерия включва пет субтеста: 
фина моторика, елементарни понятия, откриване на образци, сравнение и количествени представи. из-
бран е теоретичен модел, спрямо който резултатът на нивото на развитие на измерваната способност 
(училищна готовност) не зависи от подбора на използваните при тестирането задачи (г. Бижков, Ф. стоя-
нова, 1997, с. 15). 

2 . Втори теоретико-емпиричен модел . през 1996 г. по поръчка на министерство на образованието, 
науката и технологиите са разработени „насоки за диагностика на готовността на децата за училище“ в 
помощ на предучилищната група в детската градина и началното училище. насоките имат задача да ори-
ентират детските и начални учители по отношение на критериите и показателите за диагностициране на 
детското развитие преди постъпването му в училище и в първите месеци след постъпване в него. автор-
ският колектив – д. Батоева, г. Бижков, е. Русинова, н. Витанова, Р. Захариева, м. натина и Р. Рангелова, 
очертава два подхода към готовността на детето за училище: морфофункционално развитие и психично 
развитие на детето и готовността му за училище. морфофункционалното развитие на нервната система 
е тясно свързано с психиката на детето. Затова стремежът на авторите е да се обхване цялостното раз-
витие на 6–7-годишното дете. Важно е да се подчертае, че тук за първи път се включва и диагностиката 
на естетико-художественото развитие с показателите сензориката, познанието, общуването с изкуството, 
творческата интерпретация и самоизява. предложен е богат набор от диагностични методи и средства, 
включващи изобразителни игри и задачи; дигностични и проективни тестове; диагностично наблюдение 
и анализ на детското творчество. 

3 . Трети емпиричен модел за диагностика на училищна готовност (гьопингенски тест за изследване 
на психичните функции и готовността за обучение в първи клас (Р. Захариева). тестът е популярен сред 
студенти, психолози, детски и начални учители от нашата страна. обучителни програми за работа с теста 
се организират от/през диуу, катедра „педагогика, психология и управление на образованието“. 

4 . Четвърти емпиричен модел за диагностика на училищна готовност. способност за обучение в учи-
лище (тест на г. Вицлак). апробация и модификация на невена минчева и иван Башовски. тестът съдър-
жа 15 задачи: 1) Разказ по картинки; 2) познаване на цветовете; 3) Заучаване на четиристишие; 4) назо-
ваване на предмети; 5) Броене на предмети; 6) поредно броене; 7) класификация на предмети; 8) Въз-
приемане на количество; 9) Разпределяне на фигури; 10) сравняване на картинки; 11) диференциране 
на цветове и форми; 12) Възпроизвеждане на четиристишие; 13) намиране на аналогии; 14) прерисува-
не; 15) описание на картина. 

5 . Пети емпиричен модел за диагностика на училищна готовност. диагностична методика за изслед-
ване на способностите на детето, необходими за обучение и учене в първи клас. методиката е създаде-
на, за да отговори на потребността на педагогическата практика за скринингов тест и да отговори на ос-
новните въпроси, свързани с процеса на диагностика: оценка–прогностика–корекция–профилактика на 
способностите на детето, необходими за обучение в първи клас. (Р. Захариева, 2004). 

6 . Шести емпиричен модел за диагностика на училищна готовност. тест за оценка на когнитивни ас-
пекти за готовността за училище. тестът за оценка на когнитивни аспекти за готовността за училище (п. 
калчев, 2005) е скринингов тест за оценка на готовността за училищно обучение. Целта е чрез скрининга 
да се открият „дефицитите“ и потенциално „слабите места“ на детето, които да бъдат предмет на обсъж-
дане и насока за адекватна интервенция и успешен старт на училищното обучение. при апробацията ав-
торът поставя акцент върху възможността на инструмента да предсказва трудностите и проблемите в обу-
чението в рамките на първи и втори клас.
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кои са новите предизвикателства към готовността на децата за училище и нейната диагностика?
първо, това са новите изисквания към ученето и образованието на всички граждани през целия им 

съзнателен живот, както и необходимостта от целенасочено образование от ранна възраст. образование-
то днес става все по-определящ, ключов фактор за просперитет в живота, за постигане на по-добро жиз-
нено равнище. от успешния старт в началото училищното обучение, до голяма степен зависи успеха и в 
последствие.

Второ, непрекъснато засилващото се социално разслоение на българското общество, като следствие 
от социално-икономическото диференциране, доведе до значителни различия както в условията на жи-
вот на децата, и особено във възможностите за тяхното възпитание и образование. наличието на голям 
брой деца, от маргинализираните общности и семейства, недостатъчните условия и възможности за тях-
ното възпитание и образование, общуването в семейството и квартала на майчин и/или диалектен език, 
както и други макро- и микро-фактори на социализацията на децата, доведоха до съществени различия в 
стартовите възможности на такива деца за обучение в училище. 

трето, законодателното решение за въвеждане на подготвителна група (респ., подготвителен клас), 
постави на преден план както, проблема за установяване (диагностика) на входното равнище на цялост-
ното развитие, като основа за организиране и провеждане на ефективен образователен и възпитателен 
процес, така и за синхронизиране на учебното съдържание и методиката на работа в началното учили-
ще, с неговите особености и изисквания. та нали децата се подготвят, именно за постъпване и обучение 
в същото това начално училище!

четвърто, налице се множество нови резултати от национални и международни изследвания на па-
раметрите, аспектите, критериите за диагностика на готовността за училище. става въпрос за тяхното 
обогатяване и разширяване. освен традиционното умствено, физическо и езиково развитие, все по-го-
лямо внимание се обръща на формирането на познавателното, интелектуалното развитие като един ця-
лостен конструкт, на социалното, естетическото, художествено-изобразителното, емоционално-волевото 
развитие. поставя се и нов акцент, насочен към родителите, за тяхното по-голямо и непосредствено учас-
тие, съпричастност и грижа за собствените им деца, както и за тяхното „педагогизиране“. става въпрос за 
известно обучение и насоки, как те самите да наблюдават развитието на децата си вкъщи, по отношение 
на посочените по-горе детерминанти. това е сравнително нов акцент в досегашните изследвания и осо-
бено в диагностиката. 

пето, досегашните опити за административно въвеждане на определени диагностични методи в об-
разователната система без достатъчно научно осигуряване, вкл. и чрез планиране и финансиране на из-
следвания в тази област, могат да доведат до деформиране и девалвиране на необходимостта от диаг-
ностика, каквито примери могат да се намерят и в световната практика, особено с масовото въвеждане 
на тестове.

естествено е необходимостта от диагностика на готовността на децата за училищно обучение, да се 
впише в духа на новите реалности, първостепенно значение от които, имат следните основания:

1. За удовлетворяване на нарасналите нужди на педагогическата практика от една страна, и от дру-
га – изискванията към инструментариума за диагностика на готовността за училище започват, за-
почват да се създават и непрекъснато усъвършенстват нови диагностични методи. тяхната разно-
видност е в съдържателен, методологичен и структурен план – протоколи за наблюдение, различ-
ни скали и въпросници, тестове. 

2. смята се, че е важно да се отбележи, постепенното преодоляване на т.нар., нормативен подход в 
диагностиката и тестирането. успешно и навременно беше обоснован, и днес успешно прилаган 
в образователната практика т.нар., критериален подход. Без да изпадаме в необоснован оптими-
зъм, определено смятаме, че с този нов етап се разкриват много по-широки възможности за ди-
агностика не само на готовността за училище, но и в много други области.

но все пак и тук е необходимо да направим някои задължителни констатации. като пример ще по-
соча странната дискусия разиграла се главно в определени т.н. образователни сайтове по повод проме-
ни в наредба № 5 за предучилищното образование – държавните образователни стандарти по направле-
нията в предучилищното образование от 03.06.2016 г.. отнасяща се до използването на „стандартизира-
ни диагностични тестове за определяне на готовността на детето за постъпване в училище“. Всичко това е 
обосновано със своеобразна терминология, която заменя психодиагностиката със измислени твърдения 
за „дидактометрични очаквани резултати“. Разбира се, че не може да сме съгласни да се търсят резулта-
ти единствено свързани с познавателната сфера – усвояване на знания. нали всички се стремим да се на-
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мали информационния натиск върху децата, а в същото време акцентираме върху знанията. Явно тук при 
защитниците на тази, разбираемо, глупава теза сработва друга мотивация. и тогава става ясно, че тези 
т.н. учени разработили Закона за предучилищното и училищното образование, а те са същите, небреж-
но са пропуснали в онази част от Закона отнасяща се до предучилищното образование да предвидят на-
личието на учебна програма, програма за възпитателно-образователната работа в детската градина или 
учебни програми по отделните направления. Вместо това се получава така, че държавните образовател-
ни изисквания, стандарти изпълняват ролята на програма, което противоречи на научната логика. дори 
е необходимо да се направи само едно елементарно сравнение с начален етап на образование, за да се 
види разликата, като в същото време същите учени говорят за единна образователна система „детска гра-
дина-начално училище“. Явно е необходимо да се разяснява, че диагностиката е стандартизирана и те-
куща. В края на учебната година се провежда само стандартизирана диагностика на готовността, в която 
се отчита както напредъкът, развитието, постиженията, така и се прави оценка на цялостната готовност за 
училище. тази оценка би следвало да се интегрира в характеристиката, която детският учител разработва 
за всяко дете преди постъпването му в училище. добре би било, ако в началното училище се изпратят и 
основните данни от стандартизираната диагностика (напр. диагностичния профил). 

 Важен момент в разбирането за готовността за училище започват да играят и повишените изисква-
нията на началното училище – възрастта на постъпване в първи клас; съдържанието и организацията на 
педагогическия процес; организацията на работа на началния учител; приемствеността между детската 
градина и началното училище и други. Все по-често, училището поставя и някои по-специфични изисква-
ния при приема на децата в първи клас, като например пригодност на децата за диференцирано чуждо-
езиково обучение, или специфични изисквания в частните училища и др. при подобни случаи диагности-
ката на готовността за училищно обучение, трябва да бъде разширена и в тази насока. За нас бе ясно, че 
познавателната дейност на децата се изменя и обогатява динамично в най-различни отношения и това 
поражда илюзията да се използват най-разнообразни показатели за характеристиката на детското разви-
тие, което хвърля сянка на съмнение върху коректността на прогнозата относно поведението им. Разгър-
натата схема на насоките би могла да се сведе в най-общи линии до следното: стимулите – това са обе-
мът и съдържанието на предоставената и съответно използвана от децата информация; промеждутъч-
ните променливи – това са вътрешноличностните и съответно междуличностните ориентации на децата, 
които се свеждат до влиянието на семейството и детската група; реакцията – ефектът, който се търси ос-
новно на три равнища: емоционално, познавателно, поведенческо. Всички тези променливи лежат в ос-
новата на предметите на „предучилищната педагогика“ и „началната училищната педагогика“ като науч-
ни области, които определят и съответните общи черти. и в двете образователни степени или възрастови 
периода от развитието на детето се наблюдават противоположни процеси на диференциране и интегри-
ране, на съподчиняване и структуриране. Реализира се определено функционално усъвършенстване на 
психичните процеси, качества и свойства чрез качествените изменения на съдържанието и организация-
та на образователно-възпитателния процес благодарение на педагогическата компетентност. активното 
навлизане в нови сфери на дейност, практическата ориентираност в техните различни аспекти позволява 
разгръщането на детската инициативност, самостоятелност и самоорганизация. именно тези аспекти от 
личностното развитие трябва да бъдат адекватно отразени от „предучилищната педагогика“ и „начална-
та училищна педагогика“ като елементи на педагогическата компетентност, защото педагогическото ръ-
ководство може да съдейства за оптимизирането на взаимодействията и взаимоотношенията между са-
мите деца и между тях и възрастните. 

опитахме се да покажем някои истини и митове свързани с анализирания проблем. излизаме от раз-
бирането, че готовността на 5-7-годишни деца за училище представлява комплексен конструкт, който е 
резултат от цялостната дейност на детето и отразява взаимодействието между психическото и физическо 
развитие на детето, семейното възпитание и възпитателна и учебна дейност в детската градина, органи-
зираната, на игрова основа. това всъщност са и основните фактори, които определят равнището на готов-
ността за училище, всеки един, от които има определена роля в досегашното развитие на детето. 

става дума за достъп на академичната общност и родителите до идеи, виждания и реализации, които 
многократно са надскочили всекидневното псевдо-научно творчество, особено когато става дума за под-
готовката на децата за училище. 


