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Осъществяване на педагогическо 

взаимодействие в детските градини и групите 

за задължително предучилищно образование   
 



„Какво трябва да прави с човека 
образованието? На какво трябва се 

основава? 
На мярата.“ 

Йохан Готфрид Хердер 



Осъществяване на педагогическо 
взаимодействие в периода от 30.11-

21.12.2020 г. 
• С чл. 68а от Закона за предучилищното и училищното 

образование се въведе трайна законова уредба, на случаите, 
когато поради извънредни обстоятелства присъствието във 
формите на педагогическо взаимодействие  в детските градини 
и групите за задължително предучилищно образование в 
училищата е преустановено. 

 

• Педагогическото взаимодействие се осъществява доколкото и 
ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез 
използване на информационните и комуникационните 
технологии и с участието на родителите.  

 



Изисквания за организиране и провеждане на 
педагогически ситуации, дистанционно и чрез 

използване на информационните и комуникационните 
технологии 

Участие на родителите 

Предварително получено съгласие от 
страна на над половината от 

родителите на децата в групата 

Продължителност не повече от 
30 минути дневно за дете 

Предварително подготвени 
материали и изпратени указания 

на родителите 



• Директорите 

изготвят и одобряват 

график за работа на 

педагогическите 

специалисти, 

свързана с 

комуникацията със 

семействата и децата 

• Конкретният начин 

за използване на 

технологиите се 

избира от детската 

градина  



• Разпределението на 

педагогическите ситуации по 

образователни направления 

се осъществява по 

актуализирано седмично 

разпределение за срока на 

извънредното положение 

• Конкретната дейност по 

отделните образователни 

направления се определя от 

учителя, като не се очаква 

провеждането на 

педагогически ситуации в 

електронна среда, а 

поддържане на връзка със 

семействата и децата и 

предоставяне на конкретни 

указания и подкрепа на 

родителите 



 

 

• Не е задължително 

учителите да 

провеждат 

ежедневно участие 

на децата в пряк 

контакт 

 

 

Може да подготвят видеа за 
поставяне на конкретни задачи 
или насоки за провеждане на 
конкретна дейност 

Безопасни експерименти с деца у 
дома:    

https://mel.sc/st2/    

Подходящо е изпращането на 
материали, насърчаващи физическата 
активност на децата вкъщи, както и на 
игри, които стимулират творчеството и 
участието на цялото семейство 

https://mel.sc/st2/


• Проследяването на 

напредъка на децата се 

осъществява чрез 

наблюдение от страна на 

педагогическите 

специалисти и обсъждане 

с родителите 

• В периода на провеждане 

на педагогическото 

взаимодействие на децата 

не се пишат отсъствия 



 

 

 

В периода на осъществяване на педагогическото взаимодействие, 
от разстояние в електронна среда чрез използване на 
информационните и комуникационните технологии и с участието 
на родителите, е извършен онлайн мониторинг в трета възрастова 
група „Моливко“ в ДГ № 11 „Изгрев“, гр. Монтана. 

Спазени са всички изисквания за провеждане на педагогическото 
взаимодействие, на родителите са предоставени материали, 
дадени са указания и насоки за изпълнение на конкретни 
дейности.  

 

 

Осъществена е обратна връзка,  

родителите са изпратили снимки  

с изпълнението на поставените задачи. 

 

 

 













„Прехвърлиш ли мярата и най-приятното 
става неприятно.“ 

Демокрит 


