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ЦЕЛ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА :
Да се увеличи информираността и да  

се  предложат действия за привличане
вниманието на училищната общност и 

семейството към проблемите на 

класните ръководители.

2. Да се подобри ефективността на 

класните ръководители за 

реализиране политиките  на 

училището в изпълнение на нашата 

мисия.



Основни послания:

Класният ръководител е проводник 

на философията на своето училище в 

часовете за гражданско образование.

Ефективното общуване с родителите 

е от изключителна важност.

Общуването с учениците и активното 

включване в работата е тайната на 

успешния класен ръководител.





СЪЩНОСТ - уникална съвременна образователна 

технология по гражданско образование:

осъществява връзка между теория, научно познание 
и педагогическа практика; преформулира 
различни принципи и подходи, интегрира знания 
от различни области, съдейства за реализиране 
на образователните и на възпитателните цели;

авторски, личен продукт;

констатира напредъка, положителните промени, 
развитието на когнитивно, физическо, нравствено 
и емоционално равнище;

осъществява единство между оценка и самооценка; 

основа е за рефлексивен анализ на собственото 
професионално поведение и развитие;

„Аз знам на какво съм способен и го доказвам по 
най-сполучливия начин” – ученето става процес 
на овладяване на компетентности и развитие на 
цялостни личностни структури.



осъществява връзка между теория, научно 
познание и педагогическа практика; 
преформулира различни принципи и 
подходи, интегрира знания от различни 
области, съдейства за реализиране на 
образователните и на възпитателните 
цели;



констатира напредъка, положителните промени, 
развитието на когнитивно, физическо, нравствено 
и емоционално равнище;



осъществява единство между оценка и самооценка; 

основа е за рефлексивен анализ на собственото 
професионално поведение и развитие;



„Аз знам на какво съм способен и го доказвам по 
най-сполучливия начин” – ученето става процес 
на овладяване на компетентности и развитие на 
цялостни личностни структури.



 Кой съм аз като професионалист?

 Кое е уникалното в моята 

преподавателска работа?

 Какви са моите разбирания, убеждения, 

ценности, свързани с учителската 

професия?

 Към какво се стремя в своята работа –

какво искам да променя, какво искам да 

постигна, какви са бъдещите ми 

планове?

Въпроси, на които се дава отговор чрез 

гражданското образование от учителя:





авторски, личен продукт;



За да формулира собствената си 

образователна философия, учителят трябва 

да си отговори на следните въпроси:

 Кои са моите образователни цели?

 Каква е ролята на учениците в моята 

професионална дейност?

 Каква е моята роля на учител?

 Каква е ролята ми в процеса на 

общуване с учениците?

 Какво е личното ми участие в процеса 

на професионално израстване и на 

изследователски търсения?



СРЕДСТВА ЗА ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ

Пряко

• Родителски срещи

• Консултации 

Техника

• Телефонни разговори

• Он- лайн общуване

Групово

• Посещения 

• Празници 



„ През учебната година , ние родителите на 

а клас станахме свидетели на уменията и 

знанията на нашите деца. Почувствахме се 

също като тях развълнувани, потопени в 

едно незабравимо голямо изживяване -

споделяне на всичко научено и интересно.       

Всички хванати за ръце, с усмихнати 

личица и сълзите в очите на техните 

госпожи – това ни показа, че всички те 

заедно се справят, без агресия, с топлота в 

сърцата и стараниение пред дъската“...



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Каним ВИ на тържеството на 1а клас от СУ”Свети 

Софроний Врачански”, под надслов “Ние сме грамотни”,

което ще се състои на 27.03.2018г. от 18 часа в актовата 

зала на училището .

http://celebrationsbg.weebly.com/1064107210731083108610851080-1075108810721084108610901080-1080-10881072108410821080.html
http://celebrationsbg.weebly.com/1064107210731083108610851080-1075108810721084108610901080-1080-10881072108410821080.html


Как да ги включим?

 Училищно настоятелство.

 Гостуване в училището за презентация 

по определена тема.

 Дни на отворените врати.

 Гостуване на класа на работното място 

на родителя.

 Училищни празници или празници на 

отделни класове.

 Придружаване по време на екскурзии.

 Включване на родители в спортни 

състезания като придружители или 

участници.



Моделът за иновативно училище и 

ефективността  на гражданското 

образование

 Интерактивният подход  налага всички 

участници в образователния и 

възпитателен процес да поемат и 

отговорно да изпълняват своите роли.



 Работа по двойки – един поема ролята 

на младши, друг - на главен учител. 

 Младшият учител търси помощ и съвет 

от главния относно материалите, които 

да включи в темата по гражданско 

образование.

 Разиграйте диалога.

 Запишете основните моменти в 

разговора и ги споделете в групата.





Въпроси? 

СУ “ СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
ЛОРА МИТЕВА - ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

27.06.2018г. - ПЛОВДИВ


