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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за включване в тренинг с директори и заместник-директори  

на столични детски градини на тема: 

„Взаимодействието между детската градина, родителите и 

институциите – фактор за ефективно образование, обучение и 

възпитание на децата“ 

15.01.2020г. 

 

 Описание на програмата: 

Обучителната програма има за цел да бъдат актуализирани и предефинирани различни 

форми на взаимодействие за съвместното изграждане на връзката между учители, 

родители и ангажираните с възпитанието и образованието на децата институции, за 

позитивен организационен климат, който изисква създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.  

В съдържателен план програмата разглежда: 

 обществените очаквания и актуалните нормативни изисквания към социалните 

партньорства на детската градина; 

 препятствията и актуалните подходи за комуникация между учители – родители 

за разбирателство и взаимодействие; 

 добрите практики и възможностите за насърчаване и оптимизиране на 

партньорството с родителите, институциите и другите заинтересовани страни; 

 ориентираността към интереса и мотивацията на детето, към неговите 

възрастовите и социални компетентности, промени в живота му, както и към 

съвместно подпомагане на неговото личностно развитие и способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика в житейски ситуации. 
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 Индикатори за очаквани резултати: 

Това обучение предоставя възможността за: 

 участие на директорите и заместник-директорите на детските градини в 

актуалната дискусия по необходимото предефиниране на работещите политики 

в посока на новите и значими за обществото ни очаквания към детската градина; 

 насоки за изграждане на социални партньорства, основаващи се на висока 

степен на информираност за организацията на предучилищното образование, 

диалог и споделена отговорност към детето и неговото развитие. 

След успешно преминаване на семинара участниците ще: 

 повишат своята професионална компетентност за ефективно управление на 

стратегическите партньорства на детската градина; 

 разпознават практическите възможности и нормативните изисквания за 

работещо взаимодействие с родителите и институциите в образованието; 

 придобият умения за мотивиране и ръководене на успешни партньорства в 

социалната среда за устойчиво развитие на образователната институция. 

 осъществяват личностен подход чрез индивидуални консултации, 

индивидуализиране на общата и допълнителната подкрепа за всяко дете, 

взаимодействия и взаимопомощ между учителите и родителите всеки път, 

когато конкретна ситуация или поведение на детето прави това необходимо. 

 

 Програма за провеждане на 8-часов уебинар: 

Време Тема Продължителност Обучителни методи 

1 ден преди 

уебинара 

Участниците получават линк и 

инструкции за достъп до уебинара 

  

09:00ч. Откриване на уебинара   

09:00 – 10:30ч.  Обществени очаквания и актуални 

нормативни изисквания към 

социалните партньорства на 

детската градина. 

лектор: д-р Даринка Костадинова 

2 академични часа Презентация; 

Работа по поставена 

задача; 

Групова дискусия. 

10:30-10:45ч. Почивка   
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10:45-12:15ч. Препятствия и актуални подходи 

за комуникация между учители – 

родители за разбирателство и 

взаимодействие. 

лектор: д-р Иванка Павлова 

2 академични часа Презентация; 

Индивидуална  

работа; 

Решаване на 

практически казуси. 

12:15-12:45 Почивка   

12:45-14:15ч. Управление на партньорствата и 

сътрудничество на детската 

градина с родителите и другите 

представители за социалната среда 

в подкрепа на качеството. 

лектор: д-р Даринка Костадинова 

2 академични часа Презентация; 

Работа по поставена 

задача; 

Решаване на казуси; 

Дискусии. 

14:15-14:30ч. Почивка   

14:30-16:00ч. Добри практики и възможности за 

насърчаване и оптимизиране на 

партньорството с родителите, 

институциите и другите 

заинтересовани страни. 

лектор: д-р Иванка Павлова 

2 академични часа Презентация; 

Самостоятелна 

работа; 

Групова дискусия. 

16:00ч. Приключване на уебинара   

 

Цена: 36 лева на участник 

 

 Обучителен пакет:  

 Всеки от участниците в обучението получава: 

 8 академични часа присъствено синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда и 8 академични часа дистанционно обучение. 

 Консултация с лекторите по време на обучението; 

 Удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит на тема: „Съвременни 

стратегии за управление на образователната институция и изграждане на 

ефективна образователна среда“ с акцент: „Взаимодействието между 

детската градина, родителите и институциите – фактор за ефективно 

образование, обучение и възпитание на децата 
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 3-месечен достъп до материали по темата в онлайн платформата за 

дистанционно обучение на РААБЕ България  

 БОНУС: всеки участник получава книгата „Взаимодействие семейство – 

детска градина“ в електронен формат. 

 

 Обучители 

Д-р Даринка Костадинова е eксперт с богат професионален опит и задълбочени 

професионални  интереси в областта на  педагогическия мениджмънт и професионално 

развитие на учителите. Ръководител на различни обучителни форми за директори и 

учители.  Автор на повече от  40 публикации в специализирани издания.  Преподавател  

във Великотърновски университет – филиал гр. Враца. 

 

Д-р Иванка Павлова притежава дългогодишен професионален и практически опит 

като учител, старши учител, главен учител и директор в областта на предучилищното 

възпитание и образование. Доктор по методика на обучението по български език и 

университетски преподавател в ДИКПО, гр. Варна и Колеж-Добрич към ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. Автор на статии, научни публикации и методически 

разработки към образователни системи в областта на предучилищното образование.  

Научен ръководител на дипломанти за професионално-практическа специализация, 

провежда тематични семинари, обучения и квалификационни курсове в цялата страна. 

 

 

Линк за регистрация в обучението: 

https://forms.gle/dnEjCpyU9AwnnjZd7 

 

Лице за допълнителна информация и контакт: 

Теодора Станева, тел: 0879 54 54 18 

https://forms.gle/dnEjCpyU9AwnnjZd7

