
253

ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕ–РОДИТЕЛ–ДЕТСКА 
ГРАДИНА
Валентина Петкова Христова, Румяна Георгиева Тодорова
Детска градина „Знаме на мира“, Враца

EFFECTIVE MODELS OF INTERACTION CHILD–PARENT–KINDERGARTEN
Valentina Petkova Hristova, Rumyana Georgieva Todorova
Kindergarten „Zname na mira“, Vratza

Abstract: The article examines the cooperation between kindergarten and family, which is expressed through 
various models of interaction that promote a shared commitment to children’s education and openness in the 
relationship between all participants in the process of raising and educating preschool children. The article ex-
amines two models of interaction with the parent community – literary dialogue collection and project work. 
The purpose of these forms of interaction is to create a basis for a stimulating learning environment through 
partnership with parents, providing conditions for the formation of skills in children needed in their first grade, 
namely: language skills, purposeful work, practical thinking, work discipline and communication skills. The forms 
of interaction presented in the report are realized with teachers, parents and children of the fourth age group in 
the kindergarten „Zname na mira“, Vratsa. 
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Взаимодействието между детската градина и семейството е естествено обусловен социален процес, 
подчинен на няколко основни цели – здраве, емоционален комфорт, образование, възпитание и подго-
товка на детето за първи клас [1]. Детската градина и семейството са най-важните среди, които засягат де-
тето и в същото време имат своите определени и специфични функции, които няма как да бъдат замене-
ни една от друга. Поради тази причина е необходимо да се създаде партньорство между тях, за да се по-
стигне хармонично развитие на детската личност.

Партньорството между детската градина и семейството е разглеждано и тълкувано многократно от 
много автори и въпреки това си остава актуално във времето, отразявайки процеса на споделена отговор-
ност и взаимно влияние върху развитието на децата от предучилищна възраст. Сътрудничеството между 
детската градина и семейството се изразява чрез различни модели на взаимодействие, които насърчават 
споделен ангажимент към образованието на децата и откритост във взаимоотношенията между всички 
участници в процеса на отглеждане и възпитание на децата от предучилищна възраст.

Опирайки се на основната цел на предучилищното образование в България за създаване на възмож-
ност на всяко дете да развие максимално своите потребности и да бъде подготвено за училищно обуче-
ние се очертават две основни перспективи. Едната е създаване на условия за формиране на положител-
но отношение към училището и мотивация за учене, които са важни фактори за успех в училище. Ранно-
то формиране на мотиви за учене гарантира трайно положително отношение към тази дейност и мотиви-
ра за учене през целия живот. Втората перспектива на предучилищното образование е изграждането на 
положително отношение към образованието и у родителите. Мотивираните родители помагат да се пре-
одолеят трудности и препятствия, да се гарантира успешно обучение на децата при постъпване в първи 
клас [2].

Това е причина педагогическият екип на група „Покемон“, ДГ „Знаме на мира“, гр. Враца да насочи 
своите усилия към включването на родителите в образователния процес чрез използване на иноватив-
ни форми на взаимодействие, а именно литературни диалогични събирания и проектна работа. Посоче-
ните форми са планирани и реализирани през учебната 2021-2022 година с деца на 6-7 годишна възраст.

Литературни диалогични събирания
Идеята за този модел на сътрудничество с родителите е продиктувана от реално наблюдение на дей-

ността с деца на 4-5 годишна възраст в училище в Испания по време на мобилност по проект „Добър ме-
ниджмънт, квалифицирани учители, успяващи деца“ на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор 
„Училищно образование“.
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Литературните диалогични събирания са образователна дейност, произхождаща от Испания и роде-
на в училище за възрастни в Барселона през 80-те години. Дейността е адаптирана към нуждите на мал-
ките деца и се осъществява с помощта на семейството. За определен период от време се дава на всички 
деца и техните семейства една и съща книга, подходяща за възрастта на децата. Всички четат у дома оп-
ределен брой страници от книгата, посочени от учителя. Всяко дете, със своите родители, прочита угово-
рената част вкъщи и подчертава думи, изречения или изрази, които са привлекли вниманието му. В опре-
делен ден от седмицата, по време на образователния процес, учителят чете възложените страници отно-
во и заедно с децата анализират подчертаните фрази, както и интересни за тях случки. В края на литера-
турно диалогичното събиране се дават следващите страници за четене [3].

Целта на провеждане на този вид форма на взаимодействие е създаване на благоприятна среда за 
насърчаване на четенето и повишаване на езиковите умения на децата в партньорство с родителите. 

Педагогическият екип на група „Покемон“ детайлно запозна родителите с идеята на първата роди-
телска среща. Представи избраната книга „Патиланско царство“ от Ран Босилек. Точно тази книга стана 
предмет на литературното диалогично четене, защото е от любимия на поколения българи Ран Босилек. 
Веселите писма, изпълнени със заразителен смях и хумор са достъпни за децата на тази възраст и книга-
та много често е част от препоръчителната литература за лятната ваканция след първи клас. Родителите с 
ентусиазъм приемат идеята и закупуват книга за всяко дете.

Дейности, съпътстващи литературното диалогично четене
 y Основаване на клуб „Книголюбец“ – всички деца получават книгата, закупена от родителите и клуб-

ни карти, изработени от учителите. В деня на основаване на клуба децата сами изработват книго-
разделители. Всяко дете получава работна карта, която трябва да попълва всяка седмица вкъщи с 
родителите си след като прочетат посочените страници за четене. Работната карта включва след-
ните графи – дата на попълване, номер на прочетените страници, непознати думи, които може да 
са написани с печатни букви или нарисувани.

Фигура 1. Основаване на клуб „Книголюбец“
 y Среща на клуб „Книголюбец“ всеки петък през цялата учебна година – деца и родители разпола-

гат с една седмица, за да се запознаят с една от веселите истории, да я анализират, да поговорят за 
най-интересната част от историята, да обсъдят заедно кои думи са непознати за детето, да попъл-
нят клубната карта и по тяхно желание да нарисуват любимия момент.

Фигура 2. Срещи на клуб „Книголюбец“
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 y Срещите на клуб „Книголюбец“ не протичат еднообразно. Учителите се съобразяват с темата на 
писмата и предлагат на децата различни ситуации, игри и предизвикателства. Децата преживяват 
и се забавляват с Патиланските истории като стават фризьори, пресъздават български празници и 
обичаи – Сирни заговезни и други, измислят различен край на историите, а в края на учебната го-
дина създават книга в картини, рисувани от самите тях през годината. Книгата е озаглавена от де-
цата „Патилански истории в картини“.

В началото на учебната година част от родителите разчитат на работата само в детската градина, но с 
течение на времето ситуацията се променя и се включват 90% от родителите. На срещите на клуб „Книго-
любец“ децата с нетърпение чакат реда си, за да споделят, кое ги е впечатлило, кой момент ги е развесе-
лил най-много, коя е непознатата дума и да обяснят нейното значение. Най-приятни за учителите стават 
моментите извън срещите на клуба, когато по време на педагогическите ситуации или в свободните мо-
менти, децата споделят още и още непознати думи и се интересуват от тяхното значение.

На последната среща от литературното диалогично събиране всички деца получават грамота за ак-
тивно участие в клуб „Книголюбец“.

Литературното диалогично събиране безспорно увеличава интереса у децата към четенето, подобря-
ва уменията им за четене с разбиране, насърчава толерантност и уважение към мнението на другите, на-
сърчава диалог и привлича семейството, като активен участник в образователния процес. 

Проектна работа като форма на взаимодействие с родителите
В търсенето на нови и различни форми на взаимодействие, проектната работа набира все по-голяма 

популярност в предучилищна възраст. Проектният метод е сред най-разпространените емпирични мето-
ди. Проектът е форма, чрез която се организира и стимулира работата на децата. Представлява комплекс-
на задача, която съдържа нерешени въпроси или проблеми, даващи възможност на децата да се вклю-
чат в проучвателски дейности и планиране, анализ на проблеми и предлагане на решения, работа в екип, 
създаване на реалистични продукти [4].

Участието на деца в предучилищна възраст в проектна работа развива тяхната чувствителност към 
проблеми от реалния живот, защото проектите са свързани с реалността и се основават на актуални ин-
тереси на децата. Те изискват висока познавателна активност, развиват творческите им способности и ко-
муникативни компетентности.

Чрез проектна дейност детето формира собствен жизнен опит, като интегрира информация от раз-
лични области на познанието. Проектната дейност в детската градина е продукт на сътрудничество и 
сътворчество на учители, деца и родители[4]. През учебната 2021–2022 г. в група „Покемон“ се реализи-
рат три образователни проектни дейности с участието на родителите. И трите проектни дейности преми-
нават през едни и същи етапи, както следва:

 y Подготвителен етап – включва избор на тема на проекта, определяне на неговите цели и съдържание;
 y Осъществяване на проектната работа вкъщи от родител и дете;
 y Представяне на готовия продукт от децата в детската градина.

Първата проектна дейност, която се осъществява в партньорство с родителите е на тема „Седмица на 
професиите“. В подготвителния етап чрез интервю учителите проучват коя професия е любима на децата 
и какви искат да станат, когато пораснат. Информацията се предоставя на родителите заедно със стъпки-
те за осъществяване на проектната дейност – търсене на информация за професията, свързана с отговор 
на въпросите „Къде работи? С какво работи?, Какво прави?“. 

Във втория етап изследователският екип /дете-родител/ търси информация чрез среща с професио-
налист, лични наблюдения от ежедневието, посещение на работно място, енциклопедии, образователни 
видеа, интернет и създава своя готов продукт, който може да е постер, презентация, рисунка или друго.

В третия етап децата представят готовите продукти /постери, презентации, рисунки/ пред останалите 
деца в групата. Учителите заснемат представянето на децата, за да го предоставят на родителите, тъй ка-
то те не могат да присъстват поради епидемиологичната обстановка.

Втората проектна дейност е на тема „Жените на България“ през изследователския поглед на деца и 
родители. 

В първия етап учителите дават информация на родителите и децата относно предстоящата проектна 
дейност. Обявяват темата и дават информационен лист със необходимите стъпки.

Във втория етап изследователският екип /дете-родител/ избира за коя българска жена ще разкаже, 
търси информация относно постиженията, добрите постъпки или просто любопитни факти за нея и съз-
дава своя проект чрез презентация, видео или постер.
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Фигура 3. Представяне на „Моята желана професия“.

В третия етап децата представят готовите продукти – презентации и постери и отново учителите за-
снемат, за да се представи на родителите. „Жените на България“, представени от децата са спортистки, 
донесли световни отличия на България, жени, борили се за свободата на България, жени, съседки, на кои-
то децата искат да приличат, както и учителите на групата. Децата с трепет и вълнение очакват своя ред за 
представяне и се чувстват значими и специални след бурните аплодисменти, които получават.

Най-емоционално протича третата реализирана проектна дейност на тема „Моите преживявания в 
детската градина“. В подготвителния етап учителите подготвят видеозаписи и снимки на децата от изми-
налите четири години, за да си припомнят най-ярките и емоционални моменти, които са преживяли за-
едно – смях, сълзи, игри. Дава се подробна информация на родителите, за да помогнат на децата. В ос-
новния етап изследователският екип дете-родител оформя вкъщи спомените и преживяванията на деца-
та какъвто те желаят краен продукт. В последния етап от проектната дейност децата с голямо нетърпение 
и много усмивки представят готовите си продукти под формата на презентация, постер и дори под фор-
мата на стихове, написани от родителите и научени от децата.

Проектната работа в партньорство с родителите има редица предимства:
 y създава условия за целенасочена работа, изразяваща се в търсене на информация;
 y научава децата на работна дисциплина т.е. как да поемат ангажимент и да се извършва една рабо-

та в по-продължителен период от време, как да се работи концентрирано и в срок;
 y дава възможност за практическо мислене, , т.е научават се как да съчетават мислене и действие;
 y работа в екип – децата се научават да работят с други хора [5].

В резултат от партньорството с родителите чрез описаните форми на взаимодействие може да се ка-
же, че резултатност има в няколко посоки, както следва:

 y развити презентационни и комуникативни умения у децата, изградени навици за работа в екип, придо-
бити умения за търсене на информация по различни теми, създаден интерес към книгите и четенето;

 y активни, отговорни и подкрепящи родители, които прекарват безценно време с децата си, подпо-
магайки ги в изпълнението на поставените задачи;

 y повишено ниво на лични компетентности на учителите и достигане на ново ниво на общуване с ро-
дителите.

В заключение може да се каже, че споделената отговорност между родители и учители е най-верни-
ят път за развитието на максималния потенциал на всяко дете. Конструктивното взаимодействие между 
детската градина и семейната общност формира творчески личности, които много по-лесно се адаптират 
към новата училищна среда. Това е една добра основа, която търпи надграждане в следващия етап от об-
разованието на децата – училището.
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