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Дисертационния труд е в обем 261 стандартни страници, от 

които 144 страници - основен текст, 15 страници – използвана 

литература и 112 страници – приложения.  
 

Използваната литература включва общо 185 източника от 

които:  – научни трудове, нормативни актове, публикувани документи и 

132 интернет базирани източници в т.ч. статии, учебници, научна 

литература, учебна документация.  

 

Трудът е структуриран в увод, три глави, заключение, списък на 

използваната литература и приложения, отпечатани отделно от 

дисертацията. 

 

В дисертационния труд са използвани 32 диаграми, 5 таблици и 

2 схеми. 
 

Дисертационния труд е обсъден и предложен за защита на 

заседание на Катедра ТОПО и ПУНУП към Педагогически факултет на 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, на 

05.12.2018 г. 
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УВОД 
Съвременното общество у нас претърпя различни и 

глобални промени в икономически, политически и социален план 

през последните години. Не остава извън тези процеси и 
образователната система в страната. Тя е в процес на интензивни 

реформи и развитие, насочени към удовлетворяване на 

обществените потребности.  
Постигането на целите на образованието в Република 

България е резултат от въздействието на различни фактори, които 

оказват влияние при формирането на детската личност. Някои от 

тези фактори се явяват пречка в процеса на възпитание, 
образование и социализация на детето, други способстват 

пълноценно за неговото развитие.   

За подобряване на резултатите от образователния процес, 
от особена важност е сътрудничеството между родителите и 

детската градина. Този тип отношения, освен че са дефинирани в 

Закона за предучилищното и училищно образование, стоят и в 

основата на съвременните теоретични схващания в областта на 
предучилищната педагогика. 

Основната идея на настоящото изследване е свързана с 

осъществяване на промяна в работата на детската градина. В 
резултат на това се цели не само повишаване на взаимното 

доверие между семейството и институцията, но и осигуряване на 

условия за повишаване на педагогическата култура на 
родителите, която има важно значение за хармоничното и 

пълноценно протичане на процеса на семейно и институционално 

възпитание.   

Формулирането на проблема, разглеждан в разработката, 
е обусловено от познаване на теоретичните постановки в тази 

насока. В хода на работата са проучени различни теоретични 

източници, в които са обсъдени проблемите, свързани с 
взаимодействието между образователната институция и 

семейството, както и такива, отнасящи се до повишаване на 

педагогическата образованост на родителите и значението й за 
формиране на детската личност.  

Анализът на теоретичните източници дава основание да 

се направи изводът,че в настоящия етап от развитието на 
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обществените процеси, в сферата на образованието особено 
актуален е проблемът за повишаването на педагогическата 

култура на родителите и възможностите на детската градина да 

осигури условия и съдействие. Този извод провокира избора и 
темата на дисертацията: “Ролята на детската градина за 

повишаване на педагогичската култура на родителите.” 
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ПЪРВА ГЛАВА 

Теоретични аспекти на проблема за значението на 

детската градина за повишаване на педагогическата култура 

на родителите. 
В първата глава на дисертацията, декомпозирана в 

няколко основни параграфа, са обсъдени следните най-важни 

аспекти от проучването на теоретичните източници и техния 
анализ: 

Първия параграф включва основни понятия, 

използвани в съдържанието, както и техният смисъл в теоретичен 

аспект. Такива понятия са: педагогика, възпитание, семейно 
възпитание, образование, обучение, социализация, култура, 

педагогическа култура, педагогическа култура на родителите, 

детска градина, цели на предучилищното образование, участници 
в образователния процес. 

Втори параграф съдържа анализ на становищата на 

изтъкнати педагози, Я.А.Коменски, Джон Лок и др, свързани с 

взаимоотношенията между детската градина и родителите и 
значението им за подобряване на резултатите от образователния 

процес.  

Една от областите на проучване е свързана с детската 
градина и семейството, в качеството им на основни фактори в 

процеса на личностното развитие на подрастващите. 

В резултат на проучването на педагогическата литература  
се констатира, че от съществена важност е въпросът за влиянието 

на различните фактори върху детската личност в процеса на 

нейното формиране. Педагогическата теория отдавна е 

дефинирала онези от тях, които имат най-голямо влияние. Такива 
са семейството, религиозното възпитание, етническата 

принадлежност, социалната среда – най-близката до семейството 

и обществените отношения, образователните институции, 
нормите на морала и др. Становищата на педагози от различни 

епохи, за факторите на възпитание и взаимодействието помежду 

им, дават отчасти отговор и на основния въпрос, поставен в 
настоящата разработка – в какво се състои ролята на детската 

градина за повишаване на педагогическата култура на родителите 

и как този процес да се управлява ефективно. 
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За да се изведат специфичните особености във факторите 
на възпитание, предмет на настоящата дисертация са представени 

и анализирани становищата на водещи педагози, психолози и др. 

в тази насока през 15 – 17 век като Томас Мор, Еразъм 
Ротердамски, Мартин Лутер, Ян Амос Коменски, Джон Лок. 

В периода 18 – 20 в., в областта на педагогиката работят 

Жан Жак Русо, Йохан Хайнрих Песталоци, Фридрих Фрьобел, К. 
Д. Ушински, Лев Толстой и други. В техните постановки ясно се 

отграничава разбирането им за това, кои са най-важните фактори 

във възпитанието – семейството и образователната институция.  

Освен мненията на посочените учени, са обсъдени и 
разгледани някои източници, свързани с дейността на  

Международната комисия за домашно възпитание, 

функционирала н първат аполовина на миналия век. Част от 
изнесените доклади на нейни форуми се отнасят до значението на 

домашното възпитание, различните традиции в тази насока в 

различните страни.  

В България, след възстановяването на държавността през 
1878 г., в областта на възпитанието се разработват и издават 

трудове, в които се застъпват тези въпроси. Например в учебника 

„Теория на възпитанието“, предназначен за педагогическите 
училища и за VІІІ клас на девическите гимназии, издаден през 

1923 г., В. А. Манов разглежда условията на възпитанието 

/фактори по своето естество/, като ги разграничава на: присъщи 
на отделния човек като пол и възраст, наследственост и 

индивидуалност и на фактори, стоящи извън човека, които 

диференцира на две подгрупи: несъзнателни фактори /народност, 

природна среда, обществена среда/ и съзнателни фактори – 
семейство и семейно възпитание, училище и обществено 

възпитание, Държавата и Църквата. Авторът дефинира същността 

и посочва  значението на всеки фактор за личностното израстване 
на детето. Очевидна е констатацията, че всеки от тях оказва 

самостоятелно и в съвкупност с останалите фактори – конкретно  

въздействие върху личностното развитие.  
В „Обща теория на възпитанието“, /1927 г./ Д. Димитров 

също отделя значително внимание върху факторите на 

възпитанието, които според него са: географска среда, 
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национални особености, общество, случайни общества, Държава, 
Църква, семейство, полови особености, наследственост, 

индивидуалност. Групира ги по два основни критерия: 

Обективни –  извън субекта-възпитаник и Субективни – фактори, 
у самия субект. Авторът дефинира идеята, която стои в основата 

на разбирането му за възпитанието: „Идеалът на бъдещето 

възпитание не може да бъде на страната нито на единият, нито на 
другият институт, а само на тяхната хармония и взаимодействие. 

Както не може да се пренебрегне значението на училището, тъй 

не може да се отрече значението на семейството в делото на 

възпитанието. И за това не в унищожението на семейството, а в 
неговото пълно реставриране с всичките му изброени по-горе 

особености, ще трябва да се крие стремежа на културното 

човечество.“  
В съвременната педагогическа наука у нас, факторите на 

възпитание също са предмет на изучаване. Някои от най-

значимите са посочени и обсъдени в „Теория на възпитанието“, с 

автори Любен Димитров и колектив – учебник, който заема 
достойно място и до настоящия момент в системата на висшето 

педагогическо образование у нас. Един от разгледаните фактори е 

семейството, като е обърнато внимание на значението на 
семейството за възпитанието на децата, включително и на 

взаимодействието с образователните институции. Другият 

съществен фактор, разгледан като оказващ влияние върху 
възпитателните процеси на подрастващите, е училището, ведно с 

извънучилищните ученически общности.  

В първи параграф са разгледани и мненията, свързани с 

оценката на тези два фактора, но в контекста на процеса на 
взаимодействие и сътрудничество между тях, което от своя 

страна допълнително повишава ефективността от образователния 

процес. 
Разгледани са и процесите в системата на образованието у 

нас след възстановяването на държавността през 1878 г. 

Безспорна е заслугата на Държавата в това отношение. Освен 
нормативното регулиране, от особена важност е финансовото 

обезпечение, както и навлизането на нови учители в детските 

градини и училищата. Този процес бележи своя непрекъснат 
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възход, характеризиращ се с промените в сферата на 
образованието и в съответствие с изменящите се обществени 

потребности. След 1878 г., освен отделни трудове по педагогика, 

се издават и редица периодични списания на педагогическа 
тематика: сп. “Свободно възпитание” – под редакцията на Д. 

Кацаров; сп. “Учителска мисъл” – печатен орган на Българския 

учителски съюз; сп. “Педагогическа практика” под редакцията на 
А. Борлаков; сп. “Нашето дете”, с редактор д-р Ватев; 

“Прогимназиална педагогическа мисъл” – редактор Х. Дрехаров; 

сп. “Учител”; сп. “Училищен преглед”; сп. “Педагогически 

преглед” и не на последно място – сп. “Дом и училище”, с 
редактор Димитър П. Николов. Самият факт, че в 

педагогическата периодика се появява такова издание, ясно 

говори за значението, което заема въпросът с добрата 
информираност и просвета на родителите за естеството на 

работата на педагога, за целите и задачите на образователните 

институции, за мястото на родителите в процеса на възпитание, 

образование и социализация на детето, както и за значението на 
добрите отношения между родителите и институцията. Въпреки 

че този пример пряко се отнася в известна степен повече до 

взаимодействието между семейството и училището, а не с 
детската градина, той е особено показателен за разбиранията на 

педагозите и издателите на педагогическа литература относно 

ползата от взаимодействието между семейството и 
образователната институция за повишаване на педагогическата 

култура на родителите. 

Организираната от държавата образователна дейност се 

регулира съобразно нормативните документи. Представени са 
текстове от действащата в този период законова уредба: Закон за 

народното просвещение от 1891 г., Закон за началното учение в 

Източна Румелия от 1880 г., и други, приети и действали на 
територията на страната закони в периода от края на ХІХ и 

първата половина на ХХ век.  

Ретроспективният анализ на теоретичните източници и на 
нормативните актове в страната в този ранен за българската 

образователната система период показа, че семейството и 

образователната институция, в т.ч. детската градина, не само са 
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дефинирани като основни фактори в развитието на 
подрастващите, но е посочено, че съществено значение за 

образователния процес има и тяхното сътрудничество и 

взаимодействие. В тази насока, значително по-ясно са изразени 
мненията на педагогическата общност, в сравнение с 

нормативната уредба. 

За пълното изясняване на проблема за взаимодействието 
между семейство и институция, са разгледани теоретичните 

постановки на съвременната педагогическа наука у нас.  

В „Теория на възпитанието“, с автор Л. Димитров и 

колектив, е направен анализ на различното естество на двата 
фактора на възпитанието – семейство и училище, разгледани са и 

формите на сътрудничество. Представено е становище за това как 

следва да се разбира днес сътрудничеството между тези два 
фактора – като сложен и синхронизиран процес на взаимно 

влияние на участващите в него субекти, в който се включват:  

- Организиране на целенасочена и разнообразна 

съвместна дейност, в която се осъществяват многостранно по-
компетентни взаимоотношения и емпатийно общуване между 

родители, учители и деца;  

- Реализиране на взаимната отговорност на 
педагогическия и семейния колектив, в съответствие с което се 

обогатява възпитателният им потенциал и се оптимизира 

съвместната им дейност;  
- Осигуряване на научно-обосновано управление на 

цялостната съвместна дейност между двете социални общности, в 

субординация и с другите възпитателни фактори във 

функциониращия социум. 
Освен че отношенията между педагози и родители са 

разкрити в съдържателен аспект, посочени са и различните 

форми на взаимодействие между тях. 
Друг автор, който обръща внимание върху 

взаимодействието между семейството и образователната 

институция, но този път специално детската градина, е Й. 
Факирска. В „Предучилищна педагогика. Съвременни проекции и 

проблеми“ в синтезиран вид е направен преглед на специфичните 

особености на детската градина и семейството като фактори във 
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възпитателния процес, описани са отделно онези особености 
/фактори/ от семейната среда, които оказват влияние върху 

възпитанието и процеса на социализация на детето. Авторът 

акцентира върху причината, поради която сътрудничеството 
между родители и педагози /детска градина/ е не само желателно, 

но и наложително: „Като се имат предвид съвременните условия, 

когато и двамата родители работят или учат, възпитанието на 
техните деца се възлага все по-често на другия микрофактор за 

социализация и възпитание – обществените детски градини. Така 

на практика се получава двустранно въздействие и 

взаимодействие с детето – от семейството и от детската градина. 
За да не се наруши емоционалното благополучие на детето, и за 

да се защитят неговите права, е наложително много тясно 

сътрудничество и взаимодействие между детската градина и 
семейството.“  

Във фокуса на внимание в настоящото изследване попада 

въпросът за педагогическата просвета и в частност – 

педагогическото образование на родителите. В това отношение, 
безспорен интерес представлява мнението на Радослав Пенев. 

Според него у нас редица форми на взаимодействие между 

родители и образователна институция не са факт. Семейството се 
приема от останалите субекти като фактор с възможно 

положително въздействие върху възпитанието на детето, но 

практически то не е равнопоставен субект с детската градина в 
процеса на възпитание. „Взаимодействието на образователните 

учреждения със семейството се възприема психологически като 

педагогическа пропаганда, а не като педагогическо образование 

на родителите, т.е. като едностранчиви направляващи 
въздействия от страна на институционализирания субект и 

неговите оторизиращи представители /учителите, към 

обективната даденост, подлежаща на влияние /семейството/ и 
конкретните реципиенти /родителите/“. Според автора, и двете 

страни във взаимодействието са заинтересовани от възпитанието 

и образованието на детето, но проблемът е в това, че „... те не си 
го представят като съвместен продукт, т.е. взаимно недооценяват 

ролите си на възпитателни субекти. Тази позиция води до 

стремеж към самостоятелно решаване на възпитателно-
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образователните проблеми, като това е характерно особено за 
учителите.“ Според Радослав Пенев, за да се постигне оптимална 

степен на взаимодействие между родители и образователна 

институция е необходимо и двете страни /по същество фактори 
във възпитанието/ да положат усилия, за да възприемат мнението 

на другата страна.  

Педагогическата действителност, развитието на 
отношенията между детска градина и родители дават основание 

да се направи изводът, че педагогическото образование на 

родителите все още не е факт. Същевременно, като се изключат 

сравнително ограниченият брой източници, в които тези въпроси 
се обсъждат или се поставят за обсъждане, работещите не само в 

педагогическата теория, но и в сферата на образованието, в т.ч. 

педагозите в детските градини, не търсят активно способи за 
подобряване на действителното взаимодействие между семейство 

и образователна институция. В този смисъл, под 

„взаимодействие“ не следва да се разбира само наборът от 

различни форми на сътрудничество между двата възпитателни 
фактора. Тези форми в голямата си част вече са добре известни 

като възможности за съвместна работа. Съществен и все още 

открит е въпросът какво е, и какво следва да е съдържанието, или 
поне минималният обхват проблеми, които стоят за решаване 

съвместно от детската градина и семейството. Не е ясно 

определено в практически аспект в какво се изразява полезността 
от такова сътрудничество, и по-конкретно – с какво всяка от 

страните може да съдейства на другата в преследване на общите 

възпитателни цели.  

Въпреки нормативната регламентация предвиждаща 
равнопоставеност между семейството и образователната 

институция, а и както посочва Радослав Пенев, основната 

инициатива за това взаимодействие е на институцията. Това от 
своя страна се явява една от причините за ясно разграничимата в 

практически аспект неравнопоставеност между семейство и 

детска градина. Авторът извежда и факта, че възможността за 
реализиране на неформални организационни форми на 

взаимодействие с родителите практически не се случва.  Тази 

констатация поставя някои въпроси: кои форми на 
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взаимодействие следва да се приемат за неформални 
организационни, в какво се състои разликата между формалните 

и неформалните, как трябва да се осъществяват тези форми за да 

имат неформален характер и др.  
В образователния процес, в качеството на страна, освен 

семейството в неговия традиционен и правен аспект, встъпват и 

други възрастни. Изясняването на техния правен статут и 
сравнението с биологичните родители е важно за 

педагогическите специалисти. Отношението към тази различни 

групи възрастни следва да бъде еднакво – както към родителите.  

Също в първи параграф са обсъдени въпросите, свързани 
с правните аспекти на грижите за децата и на семейното 

възпитание. Те са актуални, а обстоятелството, че са и 

нормативно регулирани, дава основание да се обърне сериозно 
внимание върху тях. В научната разработка е посочено кои 

нормативни актове съдържат такава регламентация и какво е 

отношението й към обсъждания проблем. 

В отделен подпараграф са включени въпросите, свързани 
с втория субект, фактор във възпитателно-образователния процес 

– детската градина. Направен е кратък преглед на развитието на 

предучилищното образование у нас, както и правните му основи, 
което е от съществена важност за проучването. Правната 

регламентация, освен че определя юридическия статут на 

субектите, в случая родители и образователна институция, 
очертава и минималния кръг от права и задължения, 

обезпечаващи грижите за детето. Историческият аспект в 

развитието на предучилищното образование у нас също е от 

съществено значение. Традициите, както в законодателен план, 
така и в това отношение, показват една последователност в 

развитието на детската градина като институция. Следва да се 

отбележи, че създаването на детски градини на територията на 
страната, дори преди възстановяването на българската 

държавност през 1878 г., полага основите на съвременното, 

основано на обществените потребности и педагогическата 
теория, предучилищно образование. По-малко от две десетилетия 

след откриването на първата детска градина от Фридрих 

Фрьобел, през 1837 г., на територията на тогавашната Османска 
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империя, е открита детска градина.  Още през 1855 г. в гр. Охрид 
е открито самостоятелно детско заведение, наречено 

„забавачница”, както посочва С. Въчева в “Подготовката на 

детските учителки в България до Първата световна война”.  
Юридическата регламентация на предучилищното 

образование се появява по-късно в сравнение с появата на 

първата детска градина. През 1891 г. е приет Закон за народното 
просвещение. В Глава трета, чл. 15 е предвидено 

функционирането на „детски училища“. Съгласно същата 

разпоредба, целта им е да „приготвят децата за училище“. 

Възрастовите групи са от 3-5 и от 5-6 години. Подобна регулация 
има в Закона за основното и средно образование, приет през 1907 

г. и публикуван в началото на 1908 г., Законът за народното 

просвещение от 1909 г. По-детайлно е то по отношение на 
предучилищното образование в Закона за народната просвета от 

1948 г., както и в Закона за народната просвета от 1991 г., 

заменен по-късно от сега действащия.  

От прегледа на съвременното законодателство в сферата 
на предучилищното образование, също може да се заключи, че то 

отразява съвременните разбирания за това как следва да изглежда 

личността и как тази цел се транспонира в конкретните функции 
и дейности на образователната институция. Може да се приеме, 

че самата Държава, от появата на първите нормативни актове в 

тази област до настоящия момент ясно дефинира водещата роля 
на детската градина за развитието на детето, като в това 

отношение има приемственост между нормативните актове.  

Трети параграф от Първа глава на настоящата 

разработка обхваща въпросите, свързани със семейното 
възпитание като най-важната функция на семейството в процеса 

на личностното формиране на детето. За изясняване естеството и 

целта на тези въпроси и за установяване мястото им в процеса на 
формиране на детската личност, представени са мнения и 

становища на учени, работили в сферата на педагогическата 

теория като Еразъм Ротердамски, Я. А. Коменски, Джон Лок, 
Йохан Х. Песталоци, Жан Жак Русо, П. Ф. Лесгафт, Антон 

Семьонович Макаренко, К. Д. Ушински. Изведено е всеобщото 

мнение, че семейното възпитание е от особена важност за 



 14 

правилното развитие на детето, илюстрирано чрез цитиране на 
мислите на тези автори, изложени в някои от най-известните им 

съчинения – фундамент на съвременната педагогика. Научното 

изследване предлага мнението на А. С. Макаренко по този 
въпрос: “Скъпи родители! Вие забравяте понякога, че в 

семейството ви расте човек и, че отговорността за този човек 

носите вие.” По-нататък той отправя съвети към родителите: “Не, 
фокусите в семейното възпитание трябва решително да се 

отхвърлят. Отглеждането и възпитанието на детето е голяма, 

сериозна и страшно отговорна работа и тази работа, разбира се е 

трудна. Не може да се отървеш от нея с лесни трикове. Щом сте 
създали детето, това значи, че в течение на много години 

занапред сте му пожертвали цялата си напрегната мисъл, цялото 

си внимание и всичката си воля. Вие трябва да бъдете не само 
баща и шеф на своите деца, трябва да бъдете още и организатор 

на собствения си живот, тъй като вън от дейността ви като 

гражданин, вън от вашето самочувствие като личност – 

възпитателят във вас не може да съществува.”. 
Разбирането за семейното възпитание като основен 

фактор в личностното развитие на децата стои в основата на 

българската педагогическа теория. В тази насока работят двама 
изтъкнати български педагози –  Л. Димитров и Р. Пенев.  

Въпросът за ролята на семейството и семейното 

възпитание стои в центъра на внимание и на други педагози и 
психолози от нашето съвремие. Показателни в това отношение са 

някои книги, напр. “Мрази ме сега, за да ми благодариш по-

късно” на Р. Берман, “Изкуството да бъдеш родител” с автор 

Ф.Додсън.  
Всеки от авторите, посочени по-горе, разглежда 

семейството не толкова и само като естествена форма на 

съжителство между възрастни и деца, а като среда, в която децата 
възприемат натрупан житейски опит, основни знания за околния 

свят, модели на поведение, при това посредством въздействието 

на своите родители – възпитателното въздействие на 
семейството. В действителност основният контекст в 

педагогическите възгледи през различните епохи относно 
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семейството е насочен най-вече върху семейното възпитание като 
основна функция на семейството. 

Четвърти параграф от Първа глава на изследването е 

концентриран върху педагогическата култура на родителите. 
Това несъмнено е един от най-важните проблеми, върху които 

трябва да се обърне внимание, когато се обсъждат въпросите за 

възпитанието в семейството.  
Според една от изложените дефиниции в първи параграф 

от настоящата част на проучването, културата е 

„възпроизвеждащата се при смяна на поколенията система от 

образци на поведение, съзнание, предмети и явления в живота на 
обществото”. Въз основа на това определение може да се приеме, 

че педагогическата култура е част от общата култура на човека. 

Тя включва сравнително ограничен по своя обхват набор от 
знания и практически опит, концентриран в сферата на 

възпитанието, образованието и социализацията на децата. 

Включва и натрупания опит във възпитанието на подрастващите, 

който се предава от поколение на поколение. В съдържанието на 
педагогическата култура влизат и придобитите знания в областта 

на науките психология и педагогика – умения, необходими, за 

реализиране на възпитателната дейност. В това понятие се 
съдържат и всички знания от други области на науката, нужни за 

постигане на пълноценен процес на възпитание – социология, 

физиология на детето, право и много други.  
В този параграф са обсъдени становищата и на част от 

авторите, които са работили по този въпрос.  

Людмила Александровна Грицай смята, че в основата на 

процеса по формиране на педагогическата култура, стои 
взаимодействието между образователната институция и 

родителите.  

Л. А. Машкина посочва, че „Педагогическата култура е 
компонент от общата култура на човек, в който намира 

отражение натрупаният от предходните поколения и непрекъсато 

обогатяващ се опит във възпитанието на децата в семейството.“ 
Педагогическата култура на родителите, според А. В. 

Косова, в най-различни форми отразява това мислене и тази 

култура, които са традиционни за определено общество в 
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определена епоха и които са обусловени от действителната 
история на определен народ, от духовно-психическите му 

качества и начина му на живот.  

В настоящата разработка  е предложена формулировка на 
понятието „педагогическа култура на родителите“, която се 

базира на анализа на различните становища относно 

съдържанието на педагогическата култура, на общото понятие за 
култура, както и предвид съдържанието на понятието „семейно 

възпитание“: 

Педагогическа култура на родителите представлява 

проявеният чрез поведението и разбиранията на родителите, 

обобщен обществен опит на предходните поколения по 

отношение на процесите по възпитание, образование и 

социализация на децата. Педагогическата култура на 

родителите включва усвоените знания в резултат на 

инцидентното им или целенасочено възприемане, по пътя на 

самообразованието и организираното образование. Елемент 

от педагогическата култура на родителите е придобитият 

комплекс от модели на поведение, насочени към 

реализирането им в процеса на семейното възпитание. 

Обсъдени са и въпросите, свързани с нормативните и 
теоретични основи на процеса на формиране на педагогическата 

култура. Изборът на този подход се основава на факта, че 

разглежданият процес не е коментиран единствено в контекста на 
педагогическата теория. Сътрудничеството и взаимодействието 

между образователната институция и семейството е правно 

регламентиран процес. 

Освен вече посоченото, изяснени са и причините, поради 
които е изведена ролята и важността на детската градина в 

процеса по формиране на педагогическата култура на родителите. 

В теоретичен аспект е коментиран въпросът, касаещ 
формирането й, като в тази насока напълно може да се сподели 

становището на Радослав Пенев, представено подробно в текста 

на дисертацията.  
В контекста на обсъждане на взаимоотношенията между 

детската градина и семейството е необходимо да се съобразят 

следните факти и обстоятелства:   
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На първо място, детската градина е самостоятелен правен 
субект от категорията на юридическите лица. Това означава, че 

обсъждането на конкретни проблеми, вземането на решения по 

тях и последващите действия, са резултат от предварително 
начертан, вътрешноинституционален механизъм, основаващ се на 

нормативната уредба, на правомощията на органите за 

управление, както и на възможността голям брой служители да 
изразяват правно валидно мнение по даден проблем. Целият този 

механизъм може да се характеризира като административен. Ето 

защо, административният подход при решаването на изцяло 

педагогически проблеми не само е допустим, той е и 
единственият възможен в рамките на самата образователна 

институция.  

На второ място, в резултат на прилагането на 
административния подход, след решаването на общи за 

институцията въпроси, детската градина следва да предложи на 

другата страна – семейството, своето решение на даден 

въпрос, а в контекста на настоящата разработка – въпросът за 
повишаване на педагогическата култура на родителите, без 

значение за начина на изпълнение. Това предложение следва да 

произлиза от равнопоставен субект и да е отправено до също 
така равнопоставен субект, като преценката на родителите е 

напълно свободна и не може да се обуславя от 

административното положение на институцията в други аспекти 
на образователния процес.  

На трето място, не само участието на родителите в 

подобно взаимодействие стои в основата на свободната преценка, 

но и това, какво те оценяват и одобряват, какво възприемат като 
модел на поведение. 

Налага се логическият извод, че един от основните 

механизми за формиране на педагогическата култура – този в 
резултат на взаимодействието и сътрудничеството между 

семейство и институция, трябва да се основава на принципа на 

равнопоставеност, доброволността и свободата на избора. По 
този начин се очертава и една от основните характеристики на 

взаимодействието между детската градина и родителите по 

отношение на ролята на детската градина за повишаване на 
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педагогическата култура на родителите,  която освен от процеса 
на предаване на натрупан през годините опит, в голяма степен 

зависи, и е тясно обвързана, с тяхното педагогическо 

образование. В този смисъл изключително кратко и точно е 
посоченото от Р. Пенев: „Педагогическо образование на 

родителите“ означава обучение на родителите как да възпитават 

децата си  
При съпоставката на понятията „педагогическа култура” и 

„педагогическо образование” е установена следната зависимост: 

докато педагогическата култура на родителите представлява 

комплекс, съвкупност от знания в различни области от науката, 
педагогически умения и модели на поведение, всички те – 

резултат от предаването на човешки опит, придобиването на 

знания и специфични умения, насочени към успешна реализация 
на възпитанието в семейството, педагогическото образование е 

процес. При това, образователен процес, насочен към 

оптимизиране именно на педагогическата култура на родителите 

чрез осъществяване на системни и научно обосновани 
обучителни програми.  

В хода на работата са обсъдени и основните проявления 

на взаимодействието между семейството и детската градина – 
обмяната на необходимата информация между родителите и 

педагогическия екип и повишаването на педагогическата култура 

на родителите и мястото на образователната институция в този 
процес.  

Пети параграф включва разглеждането на въпроси, 

свързани с взаимовръзката между семейното възпитание и 

педагогическата култура на родителите. 
В този параграф, въз основа на теоретичните постановки 

и най-вече на разбиранията на Р. Пенев, за това какво е семейно 

възпитание, за целите на разработката се приема като дефиниция 
следното: Семейното възпитание е перманентен, относително 

самостоятелен и независим от общественото образование 

процес на двустранно взаимодействие между родителите и 
децата, насочен към предаване на детето на 

трансформираните чрез възпитателния идеал на родителите 

обществен-приемливите норми, изучаването и възприемането 
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от страна на децата на личностните качества на родителите и 
тяхната последваща проява. Семейното възпитание е и 

непредвидим по отношение на резултатите процес, 

характеризиращ се понякога с известна непоследоватеност и 
несистемност в изискванията и на двамата родители, като 

може да се основава и на използването на модели на поведение и 

педагогически насоки притежавани от предшестващи 
поколения.   

Отношението между семейното възпитание и 

педагогическото образование и педагогическата култура, може да 

се разглежда като отношение между процес и средства за 
управление на процеса.  

И процесът, и средствата  са явления и характеристики 

присъщи на семейството. Те обаче не могат да се разглеждат 
самостоятелно, извън контекста на обществените процеси, вкл. и 

образователния процес, организиран от държавата. Функцията 

„семейно възпитание“ може да се осъществи пълноценно само 

тогава, когато родителите в семейството транспонират 
обществените ценности, необходимия кръг от знания и умения за 

успешна социализация, в собственото си поведение и управление 

на семейните отношения, в т.ч. и възпитанието на децата.  
Шестият параграф в тази глава включва изводите, които 

се налагат от анализа на теоретичните източници.  

Въпросът за формирането и повишаването на 
педагогическата култура на родителите в съвременното общество 

става все по-актуален, както и проблемът с влиянието на детската 

градина за повишаване на тази култура.  

В теоретичните разработки на посочените в изложението 
на дисертацията педагози е подчертана не само значимостта на 

семейството и образователните институции за формиране на 

детската личност. Те смятат, и обръщат внимание на това, че 
тясното взаимодействие и съвместните усилия на родителите и 

детската градина, като образователна институция, би довело до 

още по-добри резултати във възпитателния процес.  
Освен взаимното информиране относно важни въпроси, 

свързани с възпитателно-образователния процес в детската 

градина, взаимодействието между семейството и институцията 
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може да включва дейности, насочени към повишаване на 
педагогическата компетентност на родителите.  

Изложеното дава основание да се насочат усилията към 

изследване на конкретни въпроси, свързани с потребността от 
повишаване на педагогическата култура, някои от основните 

насоки в това отношение, както и начините, по които да се 

осъществи този процес.  
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ВТОРА ГЛАВА 

Проучване на състоянието на проблема и 

необходимостта от подобряване на процеса по повишаване на 

педагогическата култура на родителите чрез сътрудничество 

и взаимодействие с детската градина. 

 

Първият параграф от втората глава на настоящата 
дисертация обхваща методиката на емпиричното изследване. 

Съдържанието на темата предпоставя структурата на 

методиката на емпиричното изследване. 
ОБЕКТ на проучването е педагогическата култура на 

родителите. 

ПРЕДМЕТ на изследване е процесът на формиране на 
педагогическата култура на родителите в условията и при 

взаимодействието с детската градина. 

ЦЕЛ на изследването е да се проучат условията и 

възможностите за формиране на педагогическа култура у 
родителите в резултат на сътрудничество и взаимодействие с 

детската градина. 

ЗАДАЧИ: В процеса на настоящото изследване, за 
постигане на формулираната цел, се определиха следните задачи: 

1. Да се проучи педагогическата литература по проблема; 

2. Да се установи степента на готовност на родителите да 

повишават педагогическата си култура. 
3. Да се проучат оценките на учителите, родителите и 

директорите за ролята на детската градина за 

формирането на педагогическата култура на родителите, 
както и възможностите на институцията за осигуряване на 

необходимото съдействие. 

4. Да се разработи модел за повишаване на педагогическата 
култура на родителите в условията и чрез 

взаимодействието и сътрудничеството с детската градина. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕ. 
Критерии и показатели на проучването: 

За да се установи, имат ли потребност родителите от 

повече знания и практически умения в сферата на педагогиката и 
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може ли, чрез процеса на взаимодействие и сътрудничество 
между семейството и институцията да се повиши 

педагогическата култура на родителите, се поставиха следните 

критерии: 

- Потребност на родителите от знания и умения в 

областта на педагогиката. 

- Оценка на анкетираните на необходимостта от 

повишаване на знанията и уменията в областта на 

педагогическата теория и практика.  

- Желание на родителите за участие във форми за 

повишаване на педагогическата култура със съдействието на 

детската градина. 

- Възможности на образователната институция за 

съдействие на родителите в процеса на повишаване на 

тяхната педагогическа култура. 

 - Дефиниране в стратегията за развитие на детската 

градина, на процеса за повишаване на педагогическата 

култура на родителите в дългосрочен план, с оглед 

възможността за непосредствената му практическа 

реализация чрез транспониране на основните елементи от 

стратегията в дейността на детската градина, което да се 

осъществява равнопоставено с останалите процеси, 

осъществявани в институцията. 

 Методи на изследване. 
-теоретичен анализ; 

-анкетен метод.  

-проучване на учебна документация 

-математико-статистически анализ 

 Организация на емпиричното проучване. 

 Емпиричното проучване се осъществи в следната 

организация:  
 Изготвянето на анкетните карти за трите групи участници, 

както и провеждането на анкетата се осъществи в периода от 

м.февруари 2018 г. до м.септември 2018 г. След като този процес 
приключи, отговорите на респондентите бяха отразени в таблици, 

с цел по-добра възможност за анализ и визуализиране на 
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резултатите. Възоснова на така изготвените таблици 
визуализацията се осъществи чрез диаграми. 

 Контент-анализа на документите на детски градини – 

стратегии за развитие, се извършва през периода от м.февруари 
2018 г. до м.декември 2018 г. 

 След обобщаването на резултатите от анкетата и анализа 

на документите на детските градини се направиха изводи. 
 Вторият параграф включва проучването на резултатите 

от проведената анкета и контент-анализа на документите. С оглед 

за постигане на изчерпателност следва кратко представяне на 

отговорите: 
 Първи подпараграф – Анализ на резултатите от 

проведената анкета 

1. Анкета с директори на детски градини.  
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса:  

„Смятате ли, че родителите имат нужда от допълнителни 

знания и умения в областта на педагогиката за решаване на 

въпроси относно възпитанието, обучението и социализацията на 
децата си?“ 

Резултатите са в превес на необходимостта от 

допълнителни знания и умения по педагогика и психология – 
76.9% от участниците. Значително по-малко – 15,4% отговарят 

отрицателно, а 7,7%  – без отговор. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Кои  от 

изброените източници способстват за повишаване на 

педагогическата култура на родителите?“ 

Отговорите на въпроса дават ясна представа за оценката 
на директорите на детските градини за ролята на изброените 

източници за повишаване на педагогическата образованост на 

родителите. Всеки директор има право на повече от един отговор. 
Резултатите ясно показват, че ръководителите на детски 

градини отреждат най-голям принос за повишаване 

педагогическата култура на родителите на взаимодействието и 

сътрудничеството с детската градина – 76,9%. На второ място 
анкетираните поставят семейството, в което родителите са 

израстнали – 69,2%. На трето място е оценена педагогическата 

литература, като източник за образоване на родителите – 53,8%. 
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Следващите два източника са оценени еднакво от директорите – 
медии, интернет и образованието, което имат родителите – 

23,1%. Последно място е отредено на приятелите и приятелския 

кръг – 15,4%  
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Вие 

като ръководител на образователна институция, провеждате ли 

консултации на родителите?“ 
Най-много са утвърдителните отговори – 69,2%. 

Значително по-ниският процент от участници /7,7%/, които 

заявяват, че родителите не се допитват до тях, не дискредитира 

значимостта на по-голямата група, отговорила утвърдително. 
Участниците, които не дават отговор са 23,1%. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Кои 

форми на взаимодействие и сътрудничество между детската 
градина и семейството за повишаване на педагогическата култура 

на родителите, са най-ефективни според Вас?“ 

Най-много са предпочетени, като форма на 

взаимодействие с подобна насоченост, консултациите с 
учителите и директора на детската градина – 84,6%. Следващото 

по предпочитание предложение са практическите ситуации в 

детската градина заедно с децата и учителите – 76,9%.  
Директорите са предпочитат, с 53,8% като форма на 

взаимодействие срещите с учителите и други педагогически 

специалисти извън детската градина. На следващо място са 
поставени родителските срещи – 46,2%, а след това с еднакъв 

процент – 38,5%, курсове с практическа насоченост и 

използването на интернет средата като средство за комуникация 

и предаване на информация. Лекциите и планираните обучения, 
както и тренингите в детската градина, са оценени сравнително 

ниско – 30,8%.  

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: “При 
срещи с Вас родителите интересуват ли се от въпроси, отнасящи 

се за възпитанието, обучението и социализацията на децата си?“ 

Най-много са отговорите с утвърдителен характер – 
53,8%. Не са малко участниците, които посочват отрицателен 

отговор – 30,8%. Не са отговорили 15,4% от участниците. 
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- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „По Ваша 
преценка родителите с готовност и отговорност ли се включват в 

организираните от детската градина дейности?“ 

 Възможните отговори по този въпрос са утвърдителен – 
повече от 50% от родителите или отрицателен – повече от 50% от 

родителите.  

По-голямата част от анкетираните директори посочват, че 
повече от 50% от родителите се включват в така организирани 

дейности – 69,2% от анкетираните. Три пъти по-малко /23,1%/ 

преценяват, че повече от 50% от родителите не се включват с 

желание в организирани от детската градина дейности. Не дават 
отговор 7,7% от анкетираните. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Бихте ли 

организирали обучения, предназначени за родителите, с цел 
повишаване на педагогическата им култура ?“ 

От участниците 69,2% отговарят утвърдително. 

Значително по-малко са директорите, които дават отрицателен 

отговор – 30,8%.   
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Според 

Вас, ще се отрази ли положително върху педагогическата култура 

на родителите, посещението в детската градина за известно 
време, заедно с децата си?“. 

По–голямата част от участниците – 76,9% отговорят 

утвърдително; 15,4% са тези, които смятат, че подобни 
посещения на родителите нямат съществено значение за тяхната 

педагогическа култура;  не посочват отговор – 7,7%. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Според 

Вас, от какви знания от областта на педагогиката имат 
потребност родителите?“ 

Резултатите дават следната информация: 

Знания само с теоретична насочност  – 0 %. Най-голям 
процент /69,2%/ преценяват, че полезни за родителите са 

знанията с практическа насоченост, и значително по-малко 

/30,8%/, че придобиваните знания трябва да имат както 
теоретичен, така и практически аспект. Въпреки по-ниския 

резултат,  родителите не отричат полезността на двете форми за 

повишаване на педагогическата информираност. Липсата на 
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базови теоретични познания трудно би мотивирало промяна в 
поведението и осъществяването на семейното възпитание. 

2. Анкета с родители. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: “Смятате 
ли, че притежавате необходимите педагогически знания и умения 

за решаването на проблеми във възпитанието и обучението на 

вашето дете?”. 
Най-много са участниците, които са преценили, че не 

притежават достатъчно познания в сферата на педагогиката и 

психологията – 54,2 % от всички анкетирани. Респондентите, 

посочили отговор „да“ са 40 %, а тези, които не дават никакъв 
отговор са 5,8 %. Тези резултати дават основание да се направи 

изводът, че оценката на родителите за собствената им 

подготвеност в сферата на педагогиката и психологията отразява 
е недобра.  

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „От 

какви знания с педагогическа насоченост имате потребност?“.  

Предпочитанията са насочени към знания с практическа 
насоченост – 54,2% от анкетираните; на следващо място е 

номинирана необходимостта от знания с теоретичен и 

практически аспект – 40%, а 5,8% посочват теоретичните знания.  
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 

„Ползвате ли допълнително педагогическа литература?“ 

Отговорите на този въпрос са “да” или “не”.  
От всички участници, 62,6 % дават отрицателен отговор, 

27,4 % – положителен, а 10 % не дават отговор. От тези резултати 

става видно, че по-голямата част от анкетираните не ползват 

допълнително педагогическа литература.  
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Какви 

други източници освен педагогическа литература, смятате, че 

спомагат за повишаване на педагогическите ви знания и 
умения?“. 

Най-високо е номинирано първото предложение – 

семейството, в което е израснал анкетираният 42,6%. На второ 
място е ранжирана детската градина – 39,5%. На следващо място 

е определено образованието на участника – 31,1%. На четвърто 

място е посочен приятелският кръг на семейството на 
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анкетирания – 23,7%. Медиите и интернет са ранжирани най-
ниско – 18,9%. 

Забележка: Участниците имат право да посочват повече 

от един отговор.  
15,3% от анкетираните дават отговор. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 

„Консултирате ли се с педагогическите специалисти /учителите, 
педагога, директора на детската градина/ по въпроси относно 

възпитанието на децата Ви?“.  

Положително отговарят 49,5% от анкетираните, 

отрицателно – 36,8%, а без отговор са 13,7% от анкетираните. 
- Анализ на резултатите от анкетата въпроса: „При 

трудности във възпитанието на децата, към кои други лица или 

източници на информация, освен педагогическите специалисти, 
се обръщате?“. 

За разлика от предшестващия, четвърти въпрос, в който се 

изяснява само оценката на участниците относно различните 

предложения, чрез настоящия се изследва поведението на 
анкетираните в ситуации, които налагат съдействие. При 

изясняването на понятието „педагогическа култура“ в теоретичен 

аспект, се установи, че знания и практически опит в областта на 
възпитанието, образованието и социализацията на 

подрастващите, родителите възприемат от различни източници. 

Ето защо е поставен въпросът, при необходимост, анкетираните 
към кого се обръщат за съдействие. На всяко от предложенията за 

отговор анкетираните поставят оценка по скалата от 1 до 5. Тъй 

като отговорите на този въпрос имат съществено значение за 

настоящия анализ, визуализирани са чрез диаграма и отразени в 
таблица, а обобщените данни – в Диаграма № 6 
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Легенда: 
1. Семейството, в което съм израснал. 

2. Медиите и интернет. 

3. Приятелския кръг на моето семейство. 
4. Педагогическата литература. 

5. Периодичен печат, предназначен за родители. 

Най-високо е номинирано семейството, в което е 
израснал участника – 2,4 точки, после е ранжирана 

педагогическата литература с 2,2 точки, следва приятелският 

кръг на семейството на участника – 1,6 точки и периодичният 

печат, предназначен за родители – 1,4 точки. Посочването на 
семейството, в което е израснал участника, като най-

предпочитано за съдействие показва силното влияние на 

традицията и предаването на натрупания опит в педагогически 
аспект от поколение на поколение. С посочването на семейството 

като основен източник на информация, и според настоящите 

отговори – на съдействие, за родителите, чиито деца посещават 

детската градина, семейството, в което са израснали е най-
съществен фактор за получаване на информация и конкретен 

съвет как да постъпят в определен случай. Педагогическата 

литература очевидно се ползва с доверие от участниците, макар 
по-малко от вече посочените. Приятелският кръг, както и по-горе 

се спомена, се формира на основа на споделените общи интереси 

и разбирания, естетически и други потребности, поради което и 
мнението на лицата от този кръг би могло да е достатъчно 

влиятелно и по отношение на възпитанието, социализацията и 

образованието на подрастващите. Най-ниско е оценен 

периодичния печат, предназначен за родители. Периодичния 
печат би могъл да бъде по-високо оценен, но очевидно 

информацията там не е най-често ползваната при необходимост 

от решаване на педагогически проблем. Формата на настоящото 
научно изследване не предполага да се търсят причините, поради 

които оценката е такава. 

 - Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Какви 
форми на взаимодействие и сътрудничество с детската градина, 

отнасящи за възпитанието, обучението и социализацията на 

децата ще бъдат от най-голяма полза за Вас?“. 
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Всеки от участниците има възможност да номинира и 
оцени всяко от предложенията.  

Най-високо са оценени консултациите с педагозите от 

детската градина – 41,6%. На второ място са поставени курсовете 
с практическа насоченост – 39,5%. На следващо място са 

номинирани практикумите в образователните институции 

съвместно с учители и деца – 35,3%. Следващите предложения, 
класирани от родителите: тренинги в образователните 

институции – 29,5%, дистанционни курсове и презентации 

предоставяни чрез интернет – 27,4%. Най-ниско са оценени 

лекционните курсове с теоретична насоченост, родителските 
срещи – по 25,3% и неформалните срещи между родители и 

учители извън детската градина – 23,2%.  

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „На 
родителски срещи обсъждат ли се проблеми на възпитанието и 

обучението на децата?“.  

Резултатите от анкетата дават следната информация: 

Отговорилите утвърдително са 67,4%, отрицателно – 
26,8%, не са отговорили 5,8%. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 

„Помагат ли Ви родителските срещи за възпитанието и 
обучението на детето Ви?“. 

Отговорилите положително са 44,2%, отговорилите с 

„не” са 40%, а тези, които не са дали никакъв отговор – 15,8%.  
- Анализ на резултатите от анкетата въпроса: Бихте ли 

участвали в лекции и планирани обучения с педагогическа и 

психологическа проблематика? 

   От всички анкетирани, 63,7% отговарят, отговарят с 
„не“ 27,9%, а останалите – 8,4 %, не дават никакъв отговор. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпрос: 

„Участвате ли в съвместни дейности организирани от детската 
градина?“. 

Най-много са утвърдителните отговори – 66,8 %, 

значително по-малко са тези, които отговарят отрицателно, т.е., 
не биха участвали в подобни дейности 25,8%, а 7,4% не отговарят 

изобщо. 
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- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 
„Смятате ли, че ще е полезно да посещавате детската градина за 

определен период от време заедно с детето си?“. 

От всички анкетирани, утвърдителен отговор дават  
56,8%, отрицателен – 28,9% и не отговарят 14,2%.  

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Имате 

ли нужда от обучение от други специалисти, психолог, логопед, 
медицински специалист и др. и смятате ли че това ще обогати 

представите ви за вашето дете?“.  

От всички участници, 34,2% отговарят утвърдително, 56,8 

% – отрицателно, а 8,9% не посочват отговор. 
Тези отговори в известна степен са неочаквани. Прави 

впечатление, че малко под половината от анкетираните отговарят 

отрицателно – не смятат че имат нужда от обучение от други 
специалисти като психолог, лекар, логопед и др. Познанията в 

посочените области трудно биха били усвоени от неспециалисти, 

ако се ползват единствено популярните източници – медии, 

интернет или периодични издания в тези области.  
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 

„Учителите запознават ли ви с програмната система на детската 

градина?“.  
Положителен отговор дават 75,3% от анкетираните, 

отрицателен – 16,8%, а не отговаряти – 7,9%. 

3. Анкета с учители. 
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Смятате 

ли, че родителите имат нужда от допълнителни знания и умения 

по педагогиката за решаване на въпроси, свързани с 

възпитанието, обучението и социализацията на децата си?“. 
От общо 79 участници в тази група, утвърдителен отговор 

посочват 69,6%, отрицателен – 22,8% и не са посочват отговор 

7,6%. 
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Кои от 

изброените източници на информация, биха съдействали според 

Вас за обогатяване на педагогическата култура на родителите?“.  
Най-предпочетено е второто предложение „учителите в 

детската градина“ – посочват го 78,5% от анкетираните. 

Резултатът не изненадва, тъй като самите педагози познават 
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собствената си професионална компетентност и опит. На 
следващо място участниците номинират семейството, в което са 

израснали родителите – 65,8% от възможните отговори по този 

въпрос. Медиите и интернет са предпочетени на следващо място 
– от 26,6% от анкетираните. Образованието, което притежават 

родителите /16,5%/ и приятелският кръг /10,1%/ са най-ниско 

номинирани от учителите.  
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 

„Консултират ли се с Вас родителите, по въпроси, относно 

възпитанието, обучението и социализацията на децата си?“. 

Резултатите от анализа на отговорите са категорични: 
72,2% от участниците отговарят утвърдително, а 21,5% – 

отрицателно. Не посочват отговор 6,3%. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Кои 
форми на взаимодействие и сътрудничество с родителите са най-

ефективни според Вас с оглед подобряване на резултатите от 

възпитателно-образователния процес и повишаване на 

педагогическата култура на родителите?“. 
1. Лекции, планирани обучения. 

2. Курсове с практическа насоченост. 

3.Интернет технологии /дистанционни курсове, 
практикуми, презентации/. 

4.Тренинги в детската градина. 

5. Консултации с учителите. 
6. Родителски срещи. 

7. Срещи с учители и други педагогически специалисти 

извън детската градина. 

8. Практически ситуации в детската градина с децата и 
учителите. 

Като форма на взаимодействие най-високо е оценена 

родителската среща – 65,8% от анкетираните. На следващо място 
учителите посочват консултацията – 63,3%. Следват 

практическите ситуации в детската градина с децата и учителите 

– 49,4%. Сравнително висок е процентът на лекциите и 
планираните обучения – 40,5%. Предпочитанията на учителите за 

следващите предложени форми са както следва: тренинги в 

детската градина – 30,4%, интернет технологии /дистанционни 
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курсове, практикуми, презентации/ 27,8%, курсове с практическа 
насоченост – 25,3% и срещи с учители и други педагогически 

специалисти извън детската градина – 22,8%.  

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „На 
родителските срещи, родителите интересуват ли се от въпроси, 

свързани с възпитанието, обучението и социализацията на децата 

си.“. 
Утвърдителен отговор дават 64,6% от анкетираните, а 

отрицателен – 29,1%. Сравнително малко са тези, които не 

отговарят изобщо – 6,3%. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: 
„Родителите участват ли в мероприятия организирани от детската 

градина и от Вас конкретно?“. 

От всички анкетирани, 72,1% потвърждават участието на 
родителите в мероприятия, организирани от детската градина или 

от учителите. Категоричното становище в това отношение налага 

извода, че този подход към взаимодействие и сътрудничество е 

позитивен и за двете страни – за родителите и учителите. 
Сравнително малко анкетирани посочват, че семейството не 

участва в организирани мероприятия – 16,5%, а 11,4% не дават   

отговор. 
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Бихте ли 

организирали теоретични и практически обучения за родители на 

децата от групата, за повишаване на педагогическата им 
култура?” 

Утвърдителните отговори са на малко повече от 

половината участници – 54,4%.  Отговарят отрицателно, т.е. не 

биха се ангажирали с организирането и провеждането на 
обучения за родители – 40,5% от всички анкетирани. Въпреки 

това съотношение в отговорите, учителите в детските градини 

имат нагласата и възможността да осъществят подобна дейност, 
от която ползата ще бъде и за двете страни. Участниците, които 

не посочват отговор са 5,1%. 

- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Смятате 
ли, че посещение в детската градина за известно време, заедно с 

децата си, ще е полезно за повишаване на педагогическата 

култура на родителите.”. 
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Резултатите от проучването на отговорите показват, че 
58,2% от всички анкетирани учители отговарят утвърдително на 

въпроса, което  дава основание да се приеме, че тази форма на 

взаимодействие се прилага или би се приложила от голяма част 
от учителите. Значително по-малко, 32,9% са тези участници, 

които не одобряват такъв подход. Не дават отговор 8,9% от 

анкетираните. 
- Анализ на резултатите от анкетата по въпроса: „Според 

Вас от какви знания в областта на педагогиката имат потребност 

родителите?” 

7,6% от анкетираните предпочитат обучения с теоретична 
насоченост. Тази преценка, независимо че се основава на 

сравнително нисък брой отговори, навежда на мисълта, че 

теоретичните знания биха били полезни за родителите. Най-
много са предпочитанията за форми, въз основа на които могат да 

се придобият практически умения от страна на родителите – 

59,5%. участниците. И двата аспекта са предпочетени от 32,9% от 

анкетираните. 
Втори подпараграф включва анализ на учебна 

документация, съставяна в детската градина.  

Вниманието е насочено основно към стратегията за 
развитие на детската градина, като на първо място е разгледана 

структурата и значението й за дейността на детската градина. 

Дългосрочният характер на стратегията обуславя и важността на 
визираните в нея насоки за работа. Предвид факта, че 

формирането на педагогическа култура на родителите е 

продължителен процес, то организацията на дейностите и 

тяхното планиране в детската градина също би следвало да са 
предмет на дългосрочно планиране. Освен това, стратегията на 

детската градина стои в основата на краткосрочните планове за 

работа.  
Анализът на стратегиите на детските градини в 

съдържателен аспект установи, че като цяло, по отношение на 

структурата, стратегическите цели и подходи, визирани в Закона 
за предучилищното и училищно образование, институциите се 

придържат стриктно към нормативната база. Визията, мисията, 

целите и очакваните резултати в стратегическите документи на 
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повечето детски заведения, са точно описание на законовите 
изисквания.  

В посочените елементи от стратегиите обаче 

взаимодействието между детската градина и семейство не винаги 
е ясно дефинирано като цел, принципи, дейности. За да се 

установи наличието или липсата на тенденции в съдържателен 

аспект, се извърши анализ на техните елементи – поотделно и в 
тяхната съвкупност. 

Стратегията трябва ясно да дефинира във всеки свой 

елемент ангажимента на детската градина, да организира и 

осигурява условия за реализирането на тези процеси с цел 
повишаване педагогическата култура на родителите, както и да 

създава възможност за транспониране на основните дейности от 

нея в конкретните такива в групите.  
При подробния анализ на елементите на стратегиите на 

детските градини се установи, че всички институции  предвиждат 

съвместни дейности с родителите – за подпомагане на 

възпитателно-образователния процес, за подобряване на 
материално-техническата база на детската градина, за 

информиране на родителите чрез различните форми на 

взаимодействие. Някои от стратегиите включват очаквания за 
подобряване на взаимодействието. Констатирано е и неразбиране 

от страна на родителите на работата на педагогическия състав. 

Формулирани са приоритети, състоящи се в привличане на 
родителите, приобщаването им и осъществяване на партньорство 

при осъществяване на възпитателно-образователния процес. В 

стратегическите цели е отредено място за прилагане на 

“педагогика на сътрудничеството”,  за “активизиране на 
родителската общност”, “осъвременяване на формите на 

взаимодействие със семейството” и т.н. 

Въз основа на посочения в първи параграф критерий, 
отнасящ се до анализ на стратегиите за развитие на детски 

градини, се констатира следното: 

- Липса на съответствие с този критерий се наблюдава в 
86,2% от стратегиите. 

Институциите ясно изразяват намерението си да 

сътрудничат с родителите, но заявените разбирания се отнасят до 
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най-общи взаимоотношения със семейството. В някои от 
проучените стратегии, конкретните дейности, са насочени към 

постигане на цели, значително по-отдалечени от педагогическата 

култура на родителите – популяризиране на дейностите на 
детската градина, усъвършенстване на уменията на учителите за 

работа с родители, планиране на съвместни дейности с 

родителите, еднопосочно протичане на информация от 
институцията към родителите.  

- Доближаване до изискванията на критерия се среща в 

13,8% от анализираните стратегии на детски градини, въпреки 

нееднаквата формулировка – среща се както понятието 
“педагогическа култура”, така и “педагогическа грамотност”. 

Институциите предвиждат, в отделни или почти всички елементи 

от стратегията, повишаване на педагогическата култура на 
родителите. Поради липса на връзка между съдържанието на 

мисията, визията, глобалната цел, споделените ценности от една 

страна, и от друга – съдържанието на видовете дейности, чрез 

които се осъществяват и самите цели, дава основание да се 
прецени, че дори извън дейностите да е формулирано намерение 

или разбиране за системно осъществяване на съдействие с 

родителите в проучваната насока, то не би могло или трудно би 
се реализирало в ежедневната дейност на институцията. Това е 

един от основните недостатъци при формулирането на 

стратегията на детската градина.  
- Пълно съответствие с критерият не се срещна в 

анализираните стратегии. 

Трети параграф от тази глава съдържа изводите от 

направено емпирично проучване.  
Резултатите от това проучване, съобразно поставените 

критерии, на мненията на директори, учители и родители по 

въпроса за педагогическата култура на родителите, анализа на 
част от документацията на голям брой детски градини, дават 

основание да се направят определени изводи: 

- Потребност на родителите от знания и умения в 
областта на педагогиката – по-голямата част от участниците 

във всяка от целевите групи, преценява, че родителите имат 

потребност от знания и умения в областта на педагогиката.  
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- Оценка на анкетираните за необходимостта от 

повишаване на знанията и уменията в областта на 

педагогическата теория и практика.  

В допълнение към предходния извод са отговорите на 
въпроса „Какви знания и умения биха били по-полезни за 

родителите – в областта на теорията на педагогиката, знания и 

умения в практически аспект или и двата вида знания и умения?“. 
По този въпрос анкетираните изразяват сравнително еднакво 

мнение, като: най-високо е оценена необходимостта от 

практически знания и умения; следва възможността от 

придобиване на теоретични и практически знания и тяхната полза 
за родителите; най-ниска е оценката на потребността от знания в 

сферата на теорията. Въпреки изразените становища, неоспорим 

факт е, че родителите имат потребност от знания и умения както 
в теоретичен, така и в практически смисъл.  

- Желание на родителите за участие във форми за 

повишаване на педагогическата култура със съдействието на 

детската градина. 
Едно от главните условия за протичането на ефективен 

процес е свързано с отношението към провежданите или 

организирани  форми. В този смисъл е поставеният въпрос, 
свързан с проявата на интерес от страна на родителите към 

решаването на проблеми при възпитанието на децата. И от трите 

групи, по-голямата част от участниците заявяват, че родителите 
проявяват такъв интерес. Допълнително, само на директорите на 

детски градини, е поставен въпросът „Доколко с желание 

участват родителите в организирани съвместни дейности с 

детската градина?“. Малко повече са тези участици, които са 
посочили, че родителите имат желание за участие в такива 

дейности. 

- Възможности на образователната институция за 

съдействие на родителите в процеса на повишаване на 

тяхната педагогическа култура. 

В тази насока,  на целевите групи „учители” и „директори 
на детски градини” са поставени въпроси, които изискват да се 

изрази  становище за възможността да консултират родителите, 

както и да организират различни дейности, насочени към 
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повишаване на педагогическата им култура. И по двата въпроса, 
участниците в двете целеви групи изразяват категорично 

мнението си, че биха съдействали на родителите в тази насока. 

 
За целта на математико-статистическия метод на 

изследване на резултатите от анкетното проучване и с оглед по-

голяма прецизност, се обединиха отговорите на всички или част 

от анкетираните участници, съобразно естеството на въпросите, 

които са поставени. Информацията от този анализ е отразена в 
пет таблици – за всеки поставен въпрос поотделно.  

Таблици № 1 и № 2 от дисертацията, обхващат отговорите 

на всички респонденти по въпросите относно факторите, които 

способстват за повишаване на педагогическата култура на 
родителите и относно интереса на родителите към въпроси, 

свързани с възпитанието, обучението и социализацията на децата, 

при срещи с директора и учителите, а в таблици от № 3 до № 5 са 
изследвани данни от отговори на две групи респонденти – 

учители и директори на детски градин, предвид естеството на 

самите въпроси. 
Математико-статистическия анализ на данните от 

емпиричното проучване потвърди вече направените изводи. 

 

Таблица №1 
Фактори, които способстват за повишаване на 

педагогическата култура на родителите 

  

      _      _         

Xmin Xmax R X SEx SD V  As Ex 

Семейството, в 

което са 

израстнали. 

0,00 1,00 1,00 0,50 0,03 0,50 100 -0,01 -2,01 

Учителите от 

детската 

градина. 

0,00 1,00 1,00 0,52 0,03 0,50 96,15 -0,10 -2,00 

Медиите и 

интернет. 0,00 1,00 1,00 0,21 0,02 0,41 195,2 1,41 -0,01 

Образованието, 

което имат. 0,00 1,00 1,00 0,27 0,03 0,44 162,9 1,07 -0,87 

Приятелският 

кръг. 0,00 1,00 1,00 0,19 0,02 0,39 205,2 1,58 0,49 
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N=282 
 

В Таблица № 1 са отразени данните свързани с въпроса 

относно факторите, които способстват за повишаване на 

педагогическата култура на родителите. Средните стойности  

за отделните предложения за отговор са от 0.52 до 0.19, а 
стандартното отклонение SD по тях – от 0.50 до 0.39. Прави 

впечатление, че най-високите стойности на средно аритметичната 

такава, установена по математико-статистическия метод са за 
второто /0.52/, а след него и за първото предложение /0.50/, 

съответно - учителите от детската градина и семейството, в което 

родителите са израстнали. Ниската стойност на стандартно 
отклонение от средно аритметичната стойност, потвърждава 

резултатите от процентното съотношение между отговорите по 

различните предложения по този въпрос.  

 

Таблица №2 

При срещи с педагогическите специалисти и директора, 

родителите интересуват ли се от въпроси, отнасящи се до 
възпитанието, обучението и социализацията на децата 

 

  

 Въпрос 
      _      _         

Xmin Xmax R X SEx SD V  As Ex 

Взаимо- 

действие с 

педагоги- 

ческите 

специалис

ти.  

0,00 1,00 1,00 0,56 0,03 0,50 892,8 -0,24 -1,95 

N=282 
 

В Таблица № 2 са отразени данните по въпроса доколко 

родителите проявяват интерес при срещи с учителите и 
директора на детската градина, към въпроси, свързани с 

възпитанието, обучението и социализацията на децата. 

При=0.56, стандартното отклонение SD=0.50. 
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 Сходни са резултатите от този вид анализ и по останалите 
от поставените въпроси. Въз основа на тези данни, може да се 

приеме, че те потвърждават вече направените изводи, и сочат че:  

- за родителите е налице потребност от допълнителни 
познания в областта на педагогиката 

- при срещи с учителите и директора, родителите проявяват 

интерес към проблемите на възпитанието, обучението и 
социализацията на децата 

- преценката относно това, кои са най-съществените 

фактори способстващи повишаването на педагогическата 

култура на родителите подчертава значението на детската 
градина и семейството, в което родителите са израстнали 

- учителите и директорите на детски градини и към 

настоящия момент консултират родителите по поставени 
от тях въпроси, свързани с възпитанието, обучението и 

социализацията 
- педагогическите специалисти заявяват, в повечето случаи, 

желание да организират осъществяването на дейности, 
способстващи повишаването на педагогическата култура 

на родителите. 

 

 - Дефиниране в стратегията за развитие на детската 

градина, на процеса за повишаване на педагогическата 

култура на родителите в дългосрочен план, с оглед 

възможността за непосредствената му практическа 

реализация, чрез транспониране на основните елементи от 

стратегията в дейността на детската градина, което да се 

осъществява равнопоставено с останалите процеси, 

осъществявани в институцията. 

Резултатите от проучването ясно сочат, че по-голямата 

част от институциите нямат изграден такъв механизъм. В 
значително по-малка част от тях стратегии за развитие на 

детските градини се срещат частично формулирани в проучвания 

контекст – мисия, визия, цели, действия, споделени ценности и 
т.н., но почти никога това не включва всички основни елементи 

на стратегията. Установена е липса на връзка между 

съдържанието на елементите вътре в самата стратегия и 
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последващото им транспониране в краткосрочното планиране на 
конкретните дейности в детската градина. Резултатите са 

показателни: 86.2% не съответстват на зададения критерий; 

13.8% се доближават до критерия, но не изпълняват всички 
изисквания. Това налага преосмисляне на политиката на детската 

градина, в т.ч. преформулиране на отделни елементи или цели 

стратегии, тогава, когато институцията поеме ангажимента да 
съдейства на родителите за повишаване на тяхната педагогическа 

култура. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
В третата глава на научното изследване вниманието е 

фокусирано върху изграждането на модел на организация и 

планиране в детската градина с оглед системно осъществяване на 
дългосрочен процес за повишаване на педагогическата култура 

на родителите. 

Първият параграф е насочен към по-общи положения – 
нарастващата  актуалност на този въпрос и неговото естество, 

отношението на детската градина към неговото решаване и др.  

Във втория параграф е изложена концепцията за модела 

за това как да се реши проблемът /Схема № 1/. 
Проведеното проучване извежда необходимостта първо в 

институцията да се установи има ли потребност от повишаване на 

педагогическата култура на родителите и в какво се състои тя. 
Този период на диагностика  стои в основата на последващите 

етапи от разработването и внедряването на системата от дейности 

и на необходимите корекции.   

На следващо място, трябва да се определи мястото на този 
процес в контекста на образователния, като започне с 

формулирането на стратегията на детската градина – от нейната 

мисия, до съставянето на набора от основни дейности, чрез които 
ще се осъществи мисията, визията, глобалната цел и подцелите и 

да съответства на споделените ценности.  

Следващ етап е транспонирането на основните дейности в 
документацията, водена в детската градина. Той е свързан с 

изготвянето на различните планове и включването на определени 

елементи от системата дейности в онези правилници, които го 

изискват.  
Не на последно място, административният подход за 

организиране на този процес изисква осъществяването на 

непрекъснат, текущ контрол от директора на детската градина –  
необходимо е да се изготви програма за такъв контрол.  

Следващ, основен етап, е интегрирането на системата от 

документи в текущата работа на педагогическите специалисти. 
Това е последният етап преди практическата реализация 

на модела да включи родителите като участници. 
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                                                                            Схема № 1 

 
 

На следващо място, установените форми на 

взаимодействие и видовете дейности трябва да се предложат на 

родителите. Това е един постепенен и продължителен процес, в 
който те трябва да бъдат информирани за възможностите да 

придобият допълнителни знания и умения в областта на 

педагогиката извън текущите консултации с учителите и 
директора на детската градина и извън регламентираните 

дейности, като например родителските срещи. В основата на тези 

отношения стои задължително принципът за равнопоставеност и 

свобода на избора на всеки родител /Схема № 2/. Нещо повече, в 
тази насока родителите ако желаят, могат да се превърнат в 

активни участници, като предложат, а и организират по своя 

инициатива и/или други дейности или форми – със 
сътрудничеството на институцията или без такова 

сътрудничество. 

Д е т с к а   г р а д и н а 

Управление на 

човешките 
ресурси 

СТРАТЕГИЯ 
Материално-

техническа 
база 

Документи в ДГ 

Правилник за 

дейността  на 

Педагогическия 

съвет 

Правилник за 

дейността в 

детската градина 

Годишен 

комплек- 

сен план 

План за 

работа на 

педагоги- 
ческия 

съвет 

Програма 

за 

повишаван
е на педаг. 

култура на 

родителите 

План за 

взаимодей- 

ствие на  
директора 

с 

родители- 

те 

План за 

контролна- 

та дейност 
на 

директора 

Детска група 

Планиране на дейности 

План за 

квалифика 

цията 
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                                                                                Схема № 2 

 

 
 

В третият параграф е изложена конкретната структура 

на „Модел на организация и планиране в детската градина за  

осъществяване на процес на повишаване на педагогическата 

култура на родителите“: 

1. Административно-управленската дейност на директора. 

1.1. Проучване на нуждата и потребността от повишаване 
на педагогическата култура на родителската общност. 

През този етап педагогическият екип трябва да установи, 

чрез различни методи, какво е състоянието на педагогическата 
култура на родителите, чиито деца посещават детската градина, 

както и на тези, чиито деца предстои да постъпят. Възможно е да 

се използват анонимни анкети, както и други подобни, като се 

обхване малък брой родители. Освен потребността, обсегът на 

Директор на детска 

градина 

Взаимодействието се осъществява 
чрез различни форми -  предложени от 

детската градина или родителите –  

по общо съгласие 

ДЕТСКА ГРАДИНА СЕМЕЙСТВО 

Педагогически специалисти 

Взаимодействието се осъществява въз 

основа на принципите на 

Равнопоставеност и доброволност, на 

взаимно уважение и доверие 
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това проучване трябва да обхване естеството на информация за 
конкретната детска градина.   

1.2. Планиране.  

В етапа на планиране се съставят и/или актуализират 
онези вътрешни документи и административни актове, които 

имат отношение към повишаване на педагогическата култура на 

родителите. Такива, макар и не изчерпателно изброени са: 

 Стратегия за развитие на ДГ, в чиято структура този 
процес трябва да намери равностойно място с 

останалите, в дългосрочен план /4-10 години/. 

 Правилник за дейността на институцията, в основата 

на който трябва да стои и сътрудничеството, и 

взаимодействието с родителите. 

 Годишен комплексен план, в който се планират 
дейностите на институцията за текущата учебна 

година. 

 План за работата на педагогическия съвет, който като 

колегиален орган взема решения за основните насоки 
на работа на детската градина, съобразно нормативно 

регламентираните функции и правомощия.  

 План за квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти, който да включва  /при 
необходимост/ квалификации, свързани с 

взаимодействието и сътрудничеството с родителите в 

процеса на повишаване на тяхната педагогическа 

култура. 

 План – програма за повишаване на педагогическата 
култура на родителите. 

 План за взаимодействие на директора с родителите. 

1.3. Създаване и поддържане на добра материална база за 

осъществяване дейностите за повишаване на педагогическата 
култура на родителите: 

 Създаване на библиотека в помощ на родителите, 

която при техен интерес да се ползва по 

предварително създадени и утвърдени правила.   

 Технически средства; 
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1.4. Контрол върху дейностите за повишаване на 
педагогическата култура на родителите – създаване на система за 

контрол в рамките на институцията, която да функционира при 

реализацията на процеса.  
1.5. Оценка на резултатите от дейностите за повишаване 

на педагогическата култура на родителите и набелязване на 

следващите действия – изследване на мнението на родителите 
чрез подходящи методи.   

2. Дейности, извършвани от педагогическите 

специалисти. 

2.1. Планиране на дейности по групите за повишаване на 
педагогическата култура на родителите.  

Процесът на планиране е основен и свързан с 

организирането и провеждането на цялостния образователен 
процес. През този етап, утвърдените в институцията насоки и 

дейности, относно повишаването на педагогическата култура на 

родителите, следва да намерят съответното място в процеса на 

планиране в групите. За тази цел се съставят отделни планове за 
дейностите, отнасящи се до повишаване на педагогическата 

култура като във времеви аспект те могат да обхващат целия 

период, в който децата посещават детската градина. 
2.2. Отчитане на резултатите от дейностите за повишаване 

на педагогическата култура на родителите и набелязване на 

следващите действия: корективни, допълващи, развиващи. 
 Използване на подходящи методи за проучване мнението 

на родителите в рамките на определен продължителен период от 

време.  

Изследване на промяната в поведението на родителите и 
децата след осъществяване на дейности за повишаване на 

педагогическата култура на родителите.  

3. Документи, регламентиращи въпроса за повишаване на 
педагогическата култура на родителите, основаващи се на 

взаимодействието и сътрудничеството на детската градина с 

родителите. Неразделна част от дейностите, извършвани в 
детската градина представляват документите, съставяни в тази 

връзка. Те следва ясно да сочат в съдържанието си основната цел, 

както и конкретните задачи и дейности в това отношение. 
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Забележка: Документите по т.3 от горепосочения  

модел на организация и планиране са изготвени и представляват 

част от приложенията към дисертацията.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целите на възпитанието, обучението и социализацията на 

децата от предучилищна възраст и тяхното постигане, са резултат 

от сложен процес, който включва в себе си както организирания 
от държавата – чрез дейността на образователните институции, 

така и процеса на семейното възпитание. Постигането на тези 

цели, както се установи в хода на настоящото проучване, е в 
тясна зависимост от отношенията между семейството и детската 

градина. Сътрудничеството и взаимодействието между тях са 

положителен фактор, способстващ постигането на по-високи 

резултати. А когато в това сътрудничество и взаимодействие 
родителите встъпват с добри познания и умения в сферата на 

педагогиката – резултатите в образователния процес биха били 

още по-високи. 
Различни са факторите, които могат да окажат 

въздействие върху процеса за придобиване на педагогически 

знания и умения при родителите. Детската градина е само един от 

тях. В процеса на проучването се констатира, че тя, като 
институция, и  педагогическият екип, са предпочетени тогава, 

когато родителите имат потребност от съвет и съдействие в 

процеса на семейното възпитание. Това обстоятелство, както и 
професионалната компетентност на педагогическите специалисти 

налагат извода, че детската градина не само може, но и трябва да 

съдейства активно на родителите във възпитанието, обучението и 
социализацията на техните деца. Това може да стане като се 

съдейства за повишаване на тяхната педагогическа култура. За 

разлика от други процеси в образователната институция, в 

основата на които стои административният подход, в 
разглеждания аспект той е неприложим и крайно неприемлив. 

Основата на отношенията между родителите и детската градина, 

в процеса на повишаване на тяхната педагогическа култура, 
трябва да се основават на принципа на равнопоставеност, 

взаимно доверие, уважение и доброволност. 

Необходимо е да се търсят начини за преодоляването на 
обсъжданите, в текста на дисертацията, проблеми с негативно 

проявление в обществото. Един от тези начини е постигането на 

по-тясно взаимодействие и сътрудничество между семейството и 
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образователната институция и превръщането им в партньори в 
процеса на възпитание, обучение и социализация на децата в 

предучилищна възраст. 

 Предложеният модел на организация и планиране в 
детската градина във връзка с процеса на повишаване на 

педагогическата култура на родителите акцентира върху 

дейността вътре в самата институция, в организирането и 
осъществяването на всеки елемент от този дългосрочен процес. 

Повишаването на педагогическата култура на родителите също е 

толкова важно, колкото и постигането на основните цели на 

образователния процес в детската градина. Това налага 
изграждането на трайна във времето система от мерки, насочена 

към постигане на резултати в това отношение. Необходимо е 

планирането й да започне още от структурирането на стратегията 
на детската градина, като основополагащ документ, и да 

приключи с формулирането на всяка конкретна задача, която ще 

се осъществи в рамките на отделната група и последващата 

диагностика на резултатите от тази дейност. 
Резултатите от научното изследване дават основание да се 

направи изводът, че настоящият модел на организация и 

планиране в детската градина на процеса за повишаване 
педагогическата култура на родителите смятаме ще подобри и 

възпитателно-образователния процес в детската градина, ще  

съдейства да се повиши взаимното доверие между семейството и 
институцията и да се постигнат по-високи резултати от 

институционалното и и семейното възпитание.   
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СПРАВКА 
 

За приносни моменти 

 
1.Обогатена е теорията за формирането на педагогическа 

култура у съвременните родители; 

2. Обосновани са формите на съвместна дейност между 
детската градина и семейството, като ефективно средство за 

формирането на педагогическа култура у съвременните родители; 

3. Разработен е модел за повишаване на педагогическата 

култура на родителите в условията на детската градина; 
4. Резултатите от изследването разширяват механизма на 

организацията, планирането, осъществяването, контролирането и 

отчитането на дейностите, свързани с повишаването на 
педагогическата култура на родителите чрез взаимодействието с 

педагогическите специалисти. 

 

 


