
Уважаеми родители, 

Във връзка с преустановяване посещенията на децата в детските градини 

(съгласно заповед № РД09-3464 27.11.2020 г. на Министъра на образованието), 

в ДГ-1 “Светулка“ се извършва дистанционно педагогическо взаимодействие, 

което се осъществява от учителите чрез средствата на информационните и 

комуникационни технологии при активното участие на родителите и децата. 

    Предоставяме Ви следната информация:  

1.Утвърден е график за комуникация с родителите и децата. Актуализираното 

седмично разпределение в условията на извънредно положение,  включва поне 

една педагогическа ситуация по всяко образователно направление. 

2.Изпълнението на обучение от разстояние във виртуалната класна стая/група, 

ще се осъществява чрез активното участието на родителите, които са ключов 

фактор и допринасят за ангажираността на децата в учебния процес.   

3.Всеки ден, в определеното екранно време на педагозите от I-ва и II-ра смяна, 

могат да бъдат  поставяни въпроси, които имат отношение към учебния 

процес. Педагозите от ДГ-1 „Светулка” ще отговорят на вашите въпроси, ще 

отправят препоръки, ще ви консултират индивидуално, ще осъществяват 

обратна връзка за проследяване постиженията на вашите деца и ще оказват 

цялостна подкрепа за провеждане на ефективно онлайн обучение. 

4.При заявено желание от родител за работа на екран /3 и 4 група/ се създава 

организация за работа в малки групи – до 5 деца, с продължителност не повече 

от 30 мин. 

5.Педагогическото взаимодействие  се осъществява чрез предоставяне на 

материали, обучителни и занимателни дейности, конкретни идеи за 

провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейна среда. 

Родителската ангажираност в процеса на онлайн обучение е от особено 

значение и предпоставка за оптимизиране развитието и емоционалното здраве 

на децата! 

6.Изпълнението на различните задачи е по ваше желание, в удобно за вас време 

и в дни, когато можете да отделите повече време за детето си. 



7.Учителите поддържат връзка със семействата и децата чрез 

https://www.facebook.com/ с приложение  Мessenger – затворени групи, Клас 

рум- https://meet.google, и по телефон. Като образователни ресурси учителите 

ползват и  насочват  родителите към сайтове като уча.се, dechica.com, 

приложенията на избраните от детската градина издателства,  kоито съдържат 

занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, 

видеа и аудиофайлове. Целта на предоставените материали е да подпомогне 

усвояването на игрови ситуации в къщи, да подобри  познанията на децата по 

направления , да стимулира тяхното логическо и творческо мислене и да 

осигури физическото и  психическо благополучие на децата. 

8.Проследяването на постиженията на децата, ще се осъществява чрез 

наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обратна връзка  

и обсъждане с родителите. 

 

Уважаеми родители, нека заедно да продължим започнатото в детската 

градина и да осигурим  вълнуващи преживявания за вашите/нашите деца! 

Вашата съпричастност към обучението, образованието и възпитанието на 

децата ще помогне за безпроблемното протичане на онлайн обучението.  

 

 

 

 

 

 

https://meet.google/

