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Увод 
 

Стар  училищен  афоризъм  гласи:  
 

«Най- сложното в работата с децата –  
това е  работата с техните родители». 

 
 



          Известно е, че съществува криза във 
взаимодействието между семейството и училището, 
която се изразява във взаимно недоверие. Считам, че 
училището трябва да направи първите стъпки за 
преодоляване на отчуждението и недоверието.  

           

  Различни изследвания показват, че обществото  
желае съществени промени в образованието. 
Споделям мнение на Обама, че промяната няма да 
дойде, ако чакаме някое „по-подходящо" време. Ние 
сме тези, които трябва да направим  промяната. 

                                                                       

                                                               
 



  Вярвайки във важността на родителското участие 
в живота на училището, търся различни практики, 
подходи и форми да го провокирам. 

           

  Всяка възраст има своите особености. Затова 
проектите, които са предложени в началото на 
учебната година, отчитат възрастовата специфика на 
петокласниците. 

                                                             

                                                               
 



Ц Е Л И: 

      1. Изграждане на  партньорство между 
родителите и училището, основано на 
взаимно доверие, общи цели и 
двупосочна  комуникация. 

   2. Повишаване  ефективността  на 
процеса на възпитание и обучение в 
условия на  криза на ценности. 



З А Д А Ч И: 
 Установяване на нагласите у родителите за 

сътрудничество. 

 Създаване на условия за партньорство между 
семейството и училището. 

 Родителите – активни участници в класовите и 
училищни проекти. 

 Опит за преодоляване на отчуждението и 
недоверието между  семейството и училището. 

 Възпитаване на мотивация у децата за 
самоусъвършенстване. 

 Подобряване на взаимоотношенията между 
учениците и формиране на умения за работа в 
екип. 

 

 

 



Д Е Й Н О С Т И 
за осъществяване на задачите  

 Класови  проекти по инициатива на 
класния  ръководител. 

 Училищни проекти. 



 
 

А Н К Е Т А 
Установяване на нагласите у родителите за сътрудничество 
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Как  предпочитате да се 

 информирате за успеха  
и поведението на  детето си? 

Запознанството с родителите започна с анкета, която попълниха  в 
началото на учебната година 



А Н К Е Т А 
Установяване на нагласите у родителите за сътрудничество 
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А Н К Е Т А 
Установяване на нагласите у родителите за сътрудничество 
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Класов  проект  “ЗАЕДНО” с  участие на ученици от 5б и 5в клас 

     Търсейки приобщаване, подкрепа и участие на семейството в 
училищния живот на подрастващите, се проведе инициатива, в 
която деца  и  родители: 

готвиха, 
 



заедно  рисуваха, 



заедно  спортуваха 



Класов  проект  “ЗАЕДНО” с  участие на ученици от 5б и 5в клас 

и заедно се забавляваха. 



Много от  формите, ориентирани към деца и родители, привличат 
предимно майките. Бащите по-трудно се включват. Затова се 
постарахме да отделим специално внимание за приобщаване на 
татковците – играха футбол, включиха се в забавните игри и 
тегленето на въже. 



Седмица на отворените врати 

 Опитът показва, че Седмицата на отворените 
врати е добра практика. Родителите имат 
възможност да посещават часовете, да 
разговарят по вълнуващи ги въпроси, да 
споделят  мнения.  

 Считам, че е необходимо макар и веднъж през 
учебната година, да се дава възможност на  
семействата  да  присъстват на открит урок.  

 Това може да помогне за избягване на 
конфликти, произтичащи от незнанието и 
неразбирането спецификата на  учебната 
дейност. 

 

 



Класов  проект  „Да четем заедно“ 

Проектът  се проведе през  януари    съвместно 
 с  родители  и  ученици от 9a  клас  



 
Представянето бе открито с две презентации на 
петокласниците за историята на книгата и за ползата от 
четенето. Родителите помогнаха на децата да изготвят 

презентациите. 
 



Деветокласниците споделиха с по-малките си 
приятели какви книги са ги вълнували, когато са 
били в пети клас и представиха моменти от тях. 



„Да четем заедно“ 

 

Последва четене на откъси от любими книги. 
 

 



Четоха  както ученици, така и родители. 



Четоха  книги, четоха  от  таблети, четоха  от телефони. 



    С внимание и интерес бяха изслушани епизоди 
от разнообразни по тематика и жанр литературни 
произведения. 



Класов проект 

 “Училището от времето на баба и дядо« 
 съвместно с родители и ученици от 9a клас 

 

      Проектът е от две части: 

   изложба "Училището от времето на баба и дядо"  

   ревю на  модна къща "Тайните на бабиния скрин". 



Изложба  
"Училището от времето на баба и дядо" 

Родителите  издириха, събраха  и осигуриха експонати  за 
изложбата, помогнаха в изработването на 

информационните  табла. 



Ревю на модна къща  

"Тайните  на  бабиния  скрин" 

        Родителите  ушиха някои костюми, помогнаха с аксесоарите и 

прическите  на  малките  манекени, съпреживяваха и ги  подкрепяха. 



Училищен  проект “Празник на изкуствата и спорта” 

  Родители от класа се включиха в празника като заедно 
с учителите рисуваха и украсяваха предмети изработени 
в часовете по домашен бит и техника, и подкрепяха 
изпълнителите. 



И З В О Д И: 

 Подобни практики са предпоставка за 
неформално общуване  със  семейството. 

 Допринасят постепенно да се подобри 
двупосочната комуникация и доверието 
между  родителите и  учителите. 

 Положителната връзка между семейството 
и училището кара детето да осъзнае, че 
важните хора в живота  му  работят  заедно. 

 Всичко това помага на ученика да се 
чувства по-добре и да се реализира по-
успешно в училище. 



      Каквото и решение да вземете, винаги ще се 

намери някой да ви кажа, че грешите. Винаги по 

пътя ви ще има трудности, които ще ви 

изкушават да си мислите, че вашите критици 

са прави. Истината е, че за да си набележиш 

курс на действие и да го следваш стриктно до 

край се иска голяма смелост и кураж. 

                                                                     Ралф Уолдо Емерсън 

 

  

http://www.crossroadbg.com/henri_ford.html

