
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

Заповед № РД-09-02/15.09.2021 г.: 

 

Цанка Ненчева……………. 

Директор на ДГ „Радост” 

Приложение №4  

 

 

 

ПЛАН ЗА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА ТЕМА: 

„Ефективна комуникация с родителите” 

                        ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г. 

 
 

Планът е приет на заседание на педагогическия съвет 

с Протокол № РД-06-09/13.09.2021 г.  

 Детска градина „Радост” 
5400, гр.Севлиево, ул.”Здравец” №1; тел. 0675/ 3-28-46 

e-mail: zdg.radost@abv.bg,  
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 Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти  както и родителите в детската градина се създават условия за постигане на целите а детската градина – за възпитание, 

социализация, отглеждане и обучение на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина. 

Цел на проверката: 

 Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за успешна адаптация и социализация на 

всяко дете, за подкрепа на личностното развитие и за постигане на стратегическите цели и приоритети на политиката за учене през 

целия живот. 

 Мотивиране на родителите, от страна на учителите, чрез различни стимули за организиране на съвместни инициативи с цел 

повишаване компетентността на децата и подготовката им за училище чрез изграждане на партньорски взаимоотношения и доверие 

към детската градина: празници и развлечения; организиране на конкурси за деца и родители; отворени врати в различни режимни 

моменти; представяне на професии, с цел кариерно ориентиране на децата; предоставяне на възможност на желаещи родители за 

провеждане на ситуации, когато ДГ не е в противоепидемичен режим; консултации с родителите; подкрепа от психолог и др.   При 

условията на COVID - 19 тези дейности се осъществяват в електронна среда чрез изграждане на различни начини за електронно 

общуване с родителите с цел информираност и подкрепа в условията на противоепидемични мерки. 

Задачи:  
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1. Създаване на условия за включване на семейството като партньор и съучастник в живота и дейностите на детската градина. 

2. Използване на нови форми за пълноценно взаимодействие и сътрудничество между родители, деца и учители за постигане на 

обща цел и резултат. 

3. Подпомагане процеса на педагогизация на семейството. 

4. Взаимно опознаване, мотивиране и създаване на положителни нагласи. 

 

 

№ Тема 
Целева група 

/брой/ 

Форма 

/курс, семинар, 

тренинг/ 

Период на 

провеждане 

Академични 

16 часа 
Отговорник 

1. 

„Успешно 

взаимодействие 

детска градина – 

семейство” 

 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика 

презентация 

15 – 30 

септември 

2021 г. 

2 часа 

 

Ст.учител: М. Гоцова 

Ст.учител: Св.Недялкова 

2. 

Aктивни форми и 

методи на работа с 

родители 

 

 

 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика  

Лекция 

 

М.Октомври 

2021 г. 
2 часа 

Ст.учител: В.Пенева 

    Ст. учител: Д.Винева 
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3. 

Съвременни аспекти 

на взаимодействие 

семейство – детска 

градина 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика  

Семинар 
М.Ноември 

2021 г. 
2 часа 

Ст.учител: Аничка 

Асенова 

Ст.учител: 

Мир.Христова 

4. 

Заедно в името на 

децата 

 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика  

 

Обмен на добри 

практики 

М.януари 

2022 г. 
4 часа 

Изготвяне на графици:         

Ст.учител: Д.Винева – 

Р1 

Ст.учител: В.Пенева – Р2 

 

5. 

Как да общуваме с 

родителите и да ги 

мотивираме? 

 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика 

Лекция, беседа 
М.февруари 

2022 г. 
2 часа 

Учител: С.Гигорова 

Ст.учител: Св.Христова 

6. 

Eфективни модели 

на взаимодействие 

между 

предучилищните 

заведения, децата и 

родителите 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика 

лекция 
М.март 

2022 г. 
2 часа 

Ст.учител:Ивелина 

Тодорова 

Учител:С.Косева 

7. 

Заедно в името на 

децата 

 

1- директор 

9 - ст.учители 

7 - учители 

1 – учител по 

музика 

Обмен на добри 

практики 

М.април 

2022 г. 
4 часа 

Изготвяне на графици:        

Ст.учител: Д.Винева – 

Р1 

Ст.учител: В.Пенева– Р2 
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