Връзката между детската градина и семейството става обективна необходимост. Без
нея е невъзможно формирането на личността на подрастващите.
Семейството, като уникална възпитателна среда и детското заведение, като
специфичен възпитателен феномен, не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като
взаимнозаменяеми. Те трябва да бъдат равнопоставени и разглеждани като взаимодопълващи
се, защото дават на детето това, което е необходимо за правилното му личностно развитие.
Част от педагогическите взаимодействия с родители, необходими за самоутвърждаване
на детето в социалното ни общество са:


табла с постиженията на децата;



ежедневни консултации с учителите и педагозите;



родителски срещи;



открити моменти;



„отворени врати” за родители;



тренинги;



ясна отчетност;



сайт на детската градина;



спортни празници;



работилници;

ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ
Това са педагогически ситуации, които протичат предимно под формата на игра.
Организират се само в учебно време - в периода от 15 септември до 31 май и осигуряват
постигането на компетентностите, определени в Държавните образователни стандарти за
предучилищно образование.
Педагогически ситуации се провеждат по следните Образователни направления:
1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство

5. Музика
6. Конструиране и технологии
7. Физическа култура
Седмичният брой на педагогическите ситуации за различните възрастови групи са:


Първа група – регламентирани 11;



Втора група - регламентирани 13;



Трета група - регламентирани 15;



Четвърта група - регламентирани 17;

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ са дейности,
организирани съобразно интересите и потребностите на децата и техните индивидуални и
възрастови особености. Те се организират от учителя на групата в учебно и неучебно време,
извън времето за провеждане на регламентираните педагогически ситуации.
ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:


утринна гимнастика и подвижни игри за раздвижване на децата;



мини образователни проекти на групата или на детската градина;



наблюдения в реални условия;



спортни празници и игри;



театрализирани и сюжетни игри;



излети, разходки, екскурзии;



посещение на музеи, галерии, ателиета, библиотеки, работни места, експозиции и др.;



посещение на театрални постановки, концерти, опера, мюзикъл и др.;



детско презентиране, конфериране;



празници и развлечения;



анимационни игри и др.

Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в ДОС
за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и разнообразяване
живота на децата.
Допълнителните форми за педагогическо взаимодействие се организират от учителя
извън времето за провеждане на педагогическите ситуации както следва:

