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Abstract: The realization of the goals and tasks of modern preschool education depends to a large extent 
on the coordinated efforts of the family and the kindergarten. Unfortunately, in the practical-applied aspect the 
interaction „kindergarten – family“ is not constituted on the knowledge of the educational orientations, claims 
and life-pedagogical opportunities of modern Bulgarian parents. In practice, the forms of cooperation with par-
ents in the educational system are realized without researching family attitudes and by „setting“ the family so-
cial guidelines for raising children, without taking into account its specifics and capabilities as an emotional 
and personal educational environment. This presumed position is convenient for many parents and they seek 
to transfer their educational responsibilities to children’s institutions. At the same time, the assumption is that 
teachers are no longer the main source of pedagogical information. 

The subject of the report is a study and analysis of the orientations of the family constellation regarding the 
cooperation with the pedagogical specialists: ideas of parents of children of preschool age about the used sourc-
es of pedagogical information; attitude of the family to the forms of cooperation with the kindergarten; present 
to the parents about the current problems of development in preschool age.

The analysis of the results differentiates the perceptions of the respondents depending on their education, 
ethnic origin, professional commitment, location and provides an opportunity to optimize the interaction „kin-
dergarten – family“ in the context of the process „pedagogical education of parents“.
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Увод
Осъществяването на целите и задачите на съвременното предучилищно образование зависи в оп-

ределяща степен от съгласуваните усилия на семейството и детското заведение. Чрез функциите за уни-
версалност, обективност и интегративност, и многообразните възможности във формите за осъществява-
не му, взаимодействието между детското заведение и семейството е необходимо условие за цялостното 
развитие на детето, усъвършенстване на системата на предучилищно образование и саморазвитие на се-
мейството като социален и възпитателен феномен. 

За съжаление, в практико-приложен аспект взаимодействието „детска градина – семейство“ не се 
конституира върху познанието за възпитателните ориентации, претенции и житейско-педагогически въз-
можности на съвременните български родители.

 y На практика, формите за сътрудничество с родителите в образователната система се реализират 
без проучване на фамилните нагласи и чрез „задаване“ на семейството на обществени ориентири 
за възпитанието на децата, без да се отчитат неговите специфики и възможности като емоционал-
но-личностна възпитателна среда.

 y Тази предпоставена позиция е удобна за много родители и те се стремят да прехвърлят своите въз-
питателни отговорности върху детските заведения. Същевременно, предположението е, че учите-
лите вече не са основен източник на педагогическа информация.

Това означава, че е налице необходимостта от проучване на представите и ориентациите на съвре-
менното българско семейство за взаимодействието с детската градина.
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Методология и методика на изследването
Методология.
Изследователска цел. Извеждане и анализ на ориентациите на фамилната констелация относно съ-

трудничеството с педагогическите специалисти. 
Обект на изследването. Сферата на взаимоотношенията между родители и учители в периода на пре-

дучилищното детство.
Предмет на изследването. Разкриване на съдържателните взаимовръзки в реалностите и възмож-

ностите за оптимизация на комуникацията между учители и родители.
Работна хипотеза. Предполагаме, че извеждането и анализът на представите на съвременните роди-

тели за сътрудничеството с детските учители ще даде възможност за оптимизиране на взаимодействие-
то „детска градина – семейство“.

Изследователски задачи:
1. Проучване на представите на родители на деца от предучилищна възраст относно използваните 

източници на педагогическа информация;
2. Проучване отношението на семейството към формите за сътрудничество с детската градина;
3. Проучване отношението на респондентите към актуалните проблеми на развитието в предучи-

лищна възраст.
Инструментариум.
Анкета: Процедура: Респондентите избират един, два или три отговора в зависимост от специфика-

та на въпросите.
Показатели за анализ и интерпретация на представите на родителите.

 y Информация за родителя и детето/децата: пол, възраст, етнически произход; семейно положение; 
образование; професионална ангажираност; населено място; структура на семействата и раждае-
мост; брой и пол на детето/децата, посещаващи детска градина; вид детска градина. 

 y Използвани източници на педагогическа информация: средства за масова информация (Internet); 
детски учители; медицински работници; роднини, приятели, колеги; самообразование (литерату-
ра); организирани от детската градина форми за сътрудничество с родителите; отникъде.   

 y Форми за сътрудничество с детската градина: родителски срещи; поддържане на постоянна връзка 
с детските учители; интерактивен тренинг за родители (училище за родители); консултации със спе-
циалисти (лекари, психолози, семейни консултанти, логопеди); семинари.

 y Мотивация на информираността – представи за актуалните проблеми на развитието в предучилищ-
на възраст и взаимоотношенията с децата като предпочитания и желания за по-добра информира-
ност. 

Класификация на отговорите (показателите).
Конкретните показатели (отговори) за анализ са разделени в два условни блока:
Блок А: Образователен процес в детската градина и взаимоотношения с връстниците и възрастните: 

 y Адаптация на децата към детската градина; 
 y Общуване на детето с връстници и възрастни; 
 y Етнокултурни ценности и диалог в предучилищна възраст; 
 y Ранно чуждоезиково обучение в предучилищна възраст; 
 y Екологично възпитание и поведение на детето; 
 y Подготовка за училище; 
 y Диагностика на образователните постижения;

Блок Б: Процесът на развитие и взаимоотношенията „родители-деца“: 
 y Характеристики на развитието в предучилищна възраст (психическо, социално-личностно, позна-

вателно, физическо); 
 y Права на детето; 
 y Методи за семейно възпитание и ефективно възпитателно влияние;
 y Конфликтите между родителите и децата; 
 y Игрите на децата от предучилищна възраст; 
 y Децата и средствата за масова комуникация; 
 y Специфика и превенция на агресивните в предучилищна възраст.

Контингент 
Проучени са представите и ориентациите на 4251 родители на деца от предучилищна възраст чрез 

присъствено и онлайн попълване на анкетната карта.
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РЕЗУЛТАТИВНИ И АНАЛИТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Източници на педагогическа информация .
Най-предпочитаните от родителите източници на педагогическа информация са самообразование-

то – 48,8%, детските учители – 43,9%, средствата за масова информация – 26,8%, роднините, приятелите 
и колегите – 31,0% (сборът на процентите е повече от 100, защото анкетираните са дали повече от един 
отговор). Прави впечатление ниският процент на предпочитания към организираните от детската гради-
на форми за сътрудничество – само 13,5% – което хипотетично може да означава или че такива са ряд-
кост, или че родителите не ги предпочитат поради липсата на време, заетост, нежелание, „педагогическо 
високомерие“, педагогически лаицизъм или липсата в тях на съдържателна актуалност.

Тази хипотетична констатация става актуална теза в контекста на образователната, възрастовата и ет-
ническата диференциация, както и в този на населеното място, защото за по-младите и по-образовани 
родители, живеещи в столицата и големите градове, и представители предимно на българския етнос, ос-
новни източници на педагогическа информация са самообразованието, средствата за масова комуника-
ция и обмяна на мнения с приятели и колеги. Съответно, детската градина е приоритет като източник на 
педагогическа информация за другите категории респонденти – по-възрастните, с по-ниска степен на об-
разование, от по-малки населени места, представители повече на турския и ромския етноси. 

Форми за сътрудничество между детската градина и семейството .
С най-голям процент са предпочитанията на родителите към формата „поддържане на постоянна 

връзка“ – 81,8%. Същевременно, отношението към родителските срещи се „изравнява“ с интерактивния 
тренинг, който заедно с предпочитаните от 26,3% от респондентите консултации със специалисти, на-
сочва към хипотезата за актуалност на нови форми за повишаване на ефективността в сътрудничеството 
между детската градина и семейството. Тази визия се подкрепя от представената вече група, радетел за 
многообразие в източниците на педагогическа информация.

Актуални поведенчески и образователни проблеми в периода на предучилищното детство .
Предпочитанията на респондентите като сумарни резултати извеждат следните актуални проблеми 

като желание за информираност и повишаване на житейската педагогическа култура: подготовка за учи-
лище – 53,6%; характеристики на развитието в предучилищна възраст – 50,2%, методи на семейно възпи-
тание – 43,5%; специфика и превенция на агресията в предучилищна възраст – 42,3%; общуването на де-
тето с връстници и възрастни – 23,3%; конфликтите между родители и деца – 15,8%.

В контекста на половата диференциация мъжете имат желание за по-голяма информираност относно 
подготовката за училище, докато жените са мотивирани да научат повече за методите на семейно възпи-
тание и феномена „агресия“ в предучилищна възраст. 

С нарастването на възрастта на децата им родителите все повече започват да се интересуват от под-
готовката за училище, както и от проблематиката на евентуалните конфликтни взаимоотношения с тях, и 
мотивацията за агресивни прояви, особено респондентите на възраст от 35 до 45 години. Противополож-
на е тенденцията за информираност относно характеристиките на развитие в предучилищна възраст, коя-
то е приоритет повече младите родители.

В контекста на придобитото образование с нарастване на степента му се повишава и интересът към 
методите на семейно възпитание, спецификата и превенцията на „предучилищната агресия“ и ранното 
чуждоезиково обучение, а е налице спадане на желанието за информираност относно подготовката за 
училище. 

От гледна точка на структурата на семейната констелация няма съществени различия в изборите на 
респондентите с изключение на проблематиката, свързана с конфликтите между родителите и децата, и 
феномена „агресия“, от които се интересуват повече самотните родители и съпрузите без брак.

Заетите в държавния сектор искат да научат повече за конфликтите между родителите и децата, и 
ранното чуждоезиково обучение, работещите в частния сектор – за методите на семейно възпитание, 
причините за агресивното поведение на децата и характеристиките на развитието в предучилищна въз-
раст, а безработните – за подготовката за училище и общуването с връстниците в детската градина.

В контекста на спецификата на населеното място от подготовката за училище и общуването с връст-
ниците се интересуват най-вече родителите, живеещи в по-малките населени места, докато живеещите в 
големите и средно големите градове са повече мотивирани за информация относно методите на семей-
но възпитание, конфликтите с децата и евентуалните агресивни прояви, и характеристиките на развитие 
в предучилищна възраст.

В контекста на етническата диференциация са налице следните избори и тенденции:
 y Няма съществени разлики в ориентациите, свързани с интереса на респондентите към методите на 
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семейно възпитание и конфликтите между родителите и децата;
 y Представителите на българския етнос са мотивирани за по-голяма информираност относно специ-

фиките на развитието в предучилищна, превенцията на агресивните прояви, ранното чуждоезико-
во обучение, екологичното възпитание, диагностиката на образователните постижения и влияние-
то на виртуалните послания върху детската психика;

 y Етническите роми и турци проявяват най-голям интерес към подготовката за училище, адаптация-
та на детето към детската градина и общуването с връстниците.

Заключение и изводи
 y Обект на проучване са ориентациите на младото нуклеарно семейство, което все още е в процес на 

изграждане и развитие като фамилна група и възпитателен субект.
 y Налице са характеристики на семействата на респондентите за позитивен емоционален микро-

климат и равностойни взаимоотношения, адекватни възпитателни ориентации и модели на роди-
телско поведение, потенциално оптимизиращи влиянието върху децата от предучилищна възраст: 

 y Нормални структурни особености на семейната констелация: по-богат житейски опит на мъжете, 
конституиращ правото им на „глава на семейството“; наличие на двама родители при отглеждане-
то и възпитанието на децата, защото основните ѝ структурни форми са съжителство с брак и съв-
местно съжителство без брак; характерна за българските условия раждаемост, предпоставяща въз-
можността детето да бъде добре отглеждано, обгрижвано и възпитавано, и същевременно, тен-
денцията към по-висока репродуктивност, защото родителите са млади хора;

 y Адекватни социални постижения и нагласи на родителите, свързани с равнището на образовател-
ния ценз и професионалната ангажираност.

 y Посочените характеристики могат да бъдат както позитивни, така и негативни предпоставки за въз-
питателно влияние: професионалната ангажираност може да се превърне в „удобно“ извинение 
за прехвърляне на възпитателната отговорност върху детската градина, и явна или скрита автори-
тарност, либералност или индиферентност към детето; хипопротекцията и жертвоготовността към 
единственото дете могат да провокират глезене, капризи, прекомерен стремеж към налагане и не-
адекватни модели на реактивност към такъв вид поведение (авторитаризъм или перманентен ли-
берализъм), потенциални предпоставки за напрегнати семейни отношения, конфликтност и агре-
сивност между децата и родителите. 

 y Институцията „детска градина“ и педагогическият екип са само един от източниците на информа-
ция за отглеждане и възпитание на децата. За съвременните родители такива са също средствата 
за масова комуникация и самообразованието, най-вече чрез Интернет, приятелския и роднински 
кръг.

 y Това означава, че педагогическият екип все повече „губи“ доверието на семейството като „инфор-
мационна банка“ за актуална психолого-педагогическа информация.

 y Акцентите в предпочитаната от родителите педагогическа информация не са вече само свързани с 
образователния процес в детската градина, колкото с процеса на развитието в предучилищна въз-
раст, проблематиката на семейното възпитание и общуването с децата.

 y Следователно, предпочитанията на респондентите трябва се обвържат с форми на електронно кон-
султиране в страниците на детските градини, социалните мрежи и специализирани страници на 
университетите и специалистите, занимаващи се с проблематиката на предучилищното образова-
ние и сътрудничеството с родителите.
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