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ПЛАН  

За управление на партньорството между ДГ „Райна Княгиня“ и семейството за 

учебната 2019-2020г. 

 

Детето е даденост и дар, за който непрекъснато са необходими любов и грижи. Особено 

важни за превръщането му от индивидуалност в личност са условията на възпитание, 

обучение и развитие в образователна и семейна среда.  

Днешното време налага да се изгради нов модел на партньорски взаимоотношения с 

родителите. В последните години съществува тенденция към намаляване на времето за 

общуване между деца и родители, за емоционално-духовна връзка с всеки член на 

семейството. Често родителите считат, че с нарастване на обществената и 

професионалната им ангажираност, отговорността за възпитанието на детето поемат 

педагогическите специалисти на детската градина. Наблюдават се и все по-големи 

различия в родителската общност относно образование, интелект, доходи, етнически, 

религиозни и социални принадлежности, които оказват влияние върху възпитанието на 

детето. Всичко това налага да се търсят начини, пътища и методи за приобщаване на 

родителите към света на детето. 

Изграждането на нова гледна точка, съобразно новите условия, се оказва труден и 

бавен процес, който поставя на сериозни изпитания ценностната система на 

семейството. Поради тази причина на детската градина, като първа социална единица, в 

която попада детето извън семейството, се полага отговорността да положи основите на 

реално, ефективно, научно обосновано партньорство с родителите.  

Познаването от педагогическия екип на детската градина на проблемите, с които се 

сблъскват родителите от различни модели семейства при възпитанието на децата, е 

основата, върху която ще разработим с индивидуални, диференцирани и комплексни 

подходи за подкрепа и облекчаване на родителите при решаването на специфични 

задачи във възпитатлния процес. 

Детската градина ще е инициатор за реализиране на така желаното и необходимо 

партньорство между учители и родители. Затова нашите дейности през учебната 2019-

2020 година ще са насочени към търсене на „златното ключе” за отключване на 

позитивното сътрудничество със семействата на децата, за намиране на оптимални 

възможности за диалог с родителите. А за това е необходимо да знаем какво искаме да 

постигнем, какво можем да направим и как да го осъществим. 

На тази основа ние направихме анализ, развихме идеята за позитивно отношение и 

сътрудничество с родителите и разработихме цели, задачи и дейности  за 

взаимодействие с тях. 



Педагогическият екип в ДГ „Райна Княгиня” осъзнава необходимостта от съвременен 

прочит на взаимодействието с родителите и семействата на децата и отстоява идеята за 

мотивирано сътрудничество с родителите с единни цели и задачи, основаващи се върху  

анализ  на характеристиките на съвременното семейство и неговите трансформации. 

 

 ЦЕЛИ: 

1. Постигане на партньорски отношения, които да активизират участието на 

родителите в педагогическия и възпитателен процес. 

2. Създаване на позитивна връзка и сътрудничество с родителите и споделена 

отговорност за развитието на децата. 

3. Осигуряване на социална и познавателна активност на детето, чрез 

взаимодействие между групата и семействата на децата. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на 

взаимно разбиране, доверие и уважение. 

2. Стимулиране на контактите между семействата и групата. 

3. Създаване на ситуации, провокиращи родителите за идеи и мероприятия, 

свързани с емоционалния свят на децата. 

4. Създаване на позитивна среда и емоционална атмосфера с родителите за 

провеждане на съвместни дейности, игри и развлечения. 

5. Подпомагане  при трудности във възпитанието на децата. 

ДЕЙНОСТИ  ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

 М. Септември  

 1. Запознаване родителите с плана, проучване на нагласите им, искане на мнения 

и предложения от страна на семействата; 

 2. Анкетно проучване за семейната среда, проучване на интересите и 

заниманията на детето и на родителите; 

 3. Кръгла маса / по групи/ – „Разчупване на ледовете“ – „Да се представим – 

професия, хоби, любими занимания с детето“, „Представи твоето дете чрез цвете и 

цвят“, „Кой е любимият герой на твоето дете?“, „Домашно за двама – за теб и и за 

мама“. Изработване на правила на общуване. 

 М. Октомври 

 1. Тренинг с родителите - „Ако семейството е ковчеже с ценности, какво можем 

да намерим там?“ – Интерактивни методи – работа по групи /Всеки родител написва и 

слага в „ковчежето“ ценностите, които са най-важни в семейстовото. След отваряне на 

„ковчеджето“, върху дърво се залепват „есенните листа“ върху които родителите са 

написали важните за възпитанието на детето ценности. Дискутира се по всички и се 

оценяват преобладаващите.; „Световно кафене“ - работа по групи на теми: „Как да 



постъпим, когато децата капризничат?“, „Какво бихме могли да направим, когато 

детето се страхува?“, „Какви културни навици на децата да създадем? 

 2. „Седмица на здравето“ – 14.10.2019 г. – 18.10.2019 г. 

- „Карвинг“ – конкурс между групите за изработване и аранжиране от децата и 

родителите на „Зеленчукова картина“ и „Плодова картина“ от плодове и зеленчуци – 

работа по групи и  изложба на всички продукти пред децата и родителите от цялата 

детска градина. Похапване от вкусно приготвените произведения – Плодово – 

зеленчуково парти. 

- Консултации и здравно образование – здравна беседа от медицинската сестра „Кои 

храни са вредни и защо трябва да ги избягваме?“; информация и бюлетини; 

- „Здравословен начин на живот с повече движение и спорт“ – съвместни подвижни и 

спортни игри в двора на детската градина с участието на родителите. 

М. ноември 

1. „Седмица на вълшебните думи и добрите маниери“  - Мото: „Усмивката и добрата 

дума отварят врати към по-добър свят“. – Организиране под различни форми в групите 

– ролеви игри, развлечения, партита, педагогически ситуации.  Свободен избор за 

представяне на: култура и етикет при хранене, взаимоотношения и общуване с 

приятели, с възрастни, с близки. Отношение към книжките, играчките, животните и 

други. Проведените форми ще бъдат като открити практики пред родителите и като 

обмяна на опит пред колегите. 

-  Индивидуални и групови консултации. 

- Информационни табла с картини, отразяващи различни норми на поведение в 

различни ситуации и материали с педагогическа информация по темата. 

2. „Заедно за деня на християнското семейство“  / по групи/ 

 – „Моето семейство“ – разказване на случки, свързани с детето, показване на 

снимки; споделяне от къде произлиза фамилията на семейството, кой на кого е кръстен; 

на кои празници се събира семейството с родители, братовчеди, роднини и как 

преминават родовите срещи?; Игри с децата, родителите и учителите. 

М. декември 

1. „Минутка на благодарност“ – всеки ден през целия месец всеки / учител, родител, 

дете/ да благодари на някого. 

2. „Бабините приказки“ – посещение на баби, родители, по-големи братя или сестри в 

групите и четене на техни любими приказки от детството. 

3. „Коледна работилница“. 

4. Коледни концерти по групи. 

 



Нашите идеи за реализиране през учебната 2019-2020 година са насочени към 

създаване на тясна взаимовръзка с родителите на децата и към създаване на позитивна 

среда и атмосфера за дейностите.  

С начертаните цели, задачи и дейности смятаме, че ще изградим връзка с родителите 

за: 

- Споделена отговорност между детската градина и семействата; 

- Ясни правила на общуване; 

- Ценностна ориентация за децата; 

 

- Чувство за принадлежност, мотивиращо активността на взаимодействащите страни; 

- Детето ще се чувства двойно по-обичано и по-сигурно; 

- Благоприятстваща атмосфера; 

- Поделена отговорност за възпитанието и развитието на децата; 

М. януари 

1.Обмен на информация за здравното състояние на децата и за безопасното им 

поведение по пътя. 

Здравна просвета 

М. февруари 

1. иновативна организация по групи с децата, съвместно с родителите 

Индивидуална консултации  с родителите 

1. Консултации и здравно образование. 

2. Здравни бюлетини. 

 

М. март –   1. Празници от мартенсия цикъл   / по желание/ 

2.Изложби – за Баба Марта, за Великден 

3. „За тебе, мила мамо”- поздравления към майките 

М. април 

„Седмица на книгата” 

1.Пътешествие на децата в света на  книгите – запознаване с различните книги – 

енциклопедии, приказки за животните  , за принцове и принцеси и др. 

„Книжка в пътешествие“ – откриване на библиотека в детската градина- съвместна 

инициатива на учители, родители и деца. 

Привличане родителите за участие в инициативите и мероприятията  на ДГ. 

М. май 

1. Тържествен концерт по случай 70 години от създаването на ДГ 



2.Концерти на подготвителните групи пред родителите за завършването им в детската 

градина. 

 

 


