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Семейната среда е основополагаща за възпитанието на децата още в ранна 

възраст. Работата в екип с родителите оказа положително влияние върху 

успешното задържане на учениците в училище и превенция на отпадането 

им. Включването на родителите в дейностите по проекта спомогна за 

преодоляване на негативизма към училището като място за учене и  го 

превърна в предпочитано място за осъществяване на много и разнообразни 

инициативи. Изгради се ефикасен модел на сътрудничество ученик-родител-

учител за постигане на качествено образование. Учители и родители 

обединиха усилия в името на това децата им да получат най-доброто като 

образование и възпитание. Родителите са факторът, нареждащ се на първо 

място по значение, последван от усилията на специалистите и личната 

мотивация на самото дете. Ето защо създаването на успешна комуникация и 

добро взаимодействие между родители и учители бе от изключителна 

важност и за самите тях, и за учениците. Чрез дейностите с родителите, те се 

превърнаха в активни партньори в училищния живот, подобри се 

комуникацията, която е ключова в израстването на детската личност и 

гарантира ефективен учебно-възпитателен процес.   

 



 ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава беше бенефициент по 

Проект BG05M2OP001-3.002-0085-С01   

„Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност”,   

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове.  

Дейност: Насърчаване участието на родителите в 

образователния процес 

 



Дейността се координираше от 

Център Амалипе, който има 

опит в работата с родители. 

Беше назначен образователен 

медиатор, който осъществаше 

връзката в партньорското 

общуване между учители и 

родители. Така включването и 

на семейството доведе до 

усещане за дом и споделен 

живот за цялата общност. 

 



Създаде се Родителски клуб, 

който прие план за работа и се 

събираше с определена 

периодичност, за да дискутира 

наболели въпроси и да участва 

в мероприятие. Триадата - 

ученик-родител-учител бе 

успешно реализирана с 

помощта на медиатора. 

Родителският клуб обедини 

активни родители в усилията 

им да помогнат за по-добрата 

среда в училище и 

образователно-възпитателния 

процес  и работа за 

преодоляване на негативните 

дискриминационни нагласи 

спрямо различните етноси. 

 



Проведе се цикъл от 

родителски тренинги: за 

повишаване на 

информираността на 

родителите и тяхното 

активизиране – двудневни 

и полудневни с обучител 

Нели Николова – 

образователен експерт 

към ЦМЕДТ „Амалипе“ 

гр. Велико Търново. 



Двудневен тренинг в Русе 

на тема: Учители, 

родители – ръка за ръка за 

успешна социализация на 

ромските ученици. 

 



Двудневен тренинг в Русе 

на тема: За успеха на 

нашите деца - днес и в 

бъдеще. 

 

 



Двудневен тренинг в 

Шумен на тема: Активни 

родители – успешни деца 

 



Двудневен тренинг в 

Шумен на тема: „Мисията 

възможна: деца, родители 

и учители 

срещу езика на омразата“ 

 



ПОЛУДНЕВНИ ТРЕНИНГИ  

 "Отговорността да си 

родител. Родителски 

стилове на 

възпитание„; 

 "Агресията при 

децата - как да се 

справим с нея"– 

 „Сполуки и поуки” – 

анализ на резултатите 

от първия учебен срок 

 „Несбъднати мечти” 

или как да ограничим 

ранните бракове“ 

 



ПОЛУДНЕВНИ ТРЕНИНГИ 

 „Тази трудна, трудна 

възраст” или „Защо 

пубертетът е 

предизвикателство за 

родителите“ 

 „Уроци по 

толерантност за 

възрастни“  

 "Агресията при 

децата - как да се 

справим с нея“ 

 „За и против ранните 

бракове” 

 

 

 



УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВИ 

НА КЛУБОВЕТЕ 

Представителна изява на клуб 

„Моливко“ 
 



УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ 

Представителна изява на 

клуб „Знайко“ 



УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ 

Представителна изява на 

клуб „Искри край 

огнището“. 

Родителите приготвиха 

традиционни за 

различните етноси  

ястия. 



УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ 

Представителна изява на 

танцов състав „Етноритми“ 

 



ДЕН НА МАЙСТОРА 
Естетизиране и озеленяване на 

външната училищна среда и 

освежаване на класните стаи. 

Инициативата се проведе 

съвместно с родители, учители 

и ученици. 



Включването на семейството, чрез придобиване на 

практически умения  в дейности, насочени към 

образователната интеграция на децата от етническите 

малцинства е един от механизмите за превенция на 

риска от отпадане от училище. Прякото участие на 

родителите в училищния живот повиши активността и 

отговорността за успешно обучение, повиши 

социалната и гражданска отговорност. Преодоляването 

на културните бариери в общуването и промяна на 

общественото мнение в подкрепа на качествено 

образование е гаранция за успешна образователна 

интеграция. 

 



В резултат родителската общност се приобщи към 

училищните дейности. Това ги направи отговорни и  

съпричастни към съхраняване и подобряване на 

условията в училище. Скъсяването на дистанцията 

ученик-родител-учител подобри комуникацията между 

тях.  Изградено бе доверие и открита комуникация 

между родители и образователна институция. Повиши 

родителски капацитет за участие в живота на 

училището. 

 


