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abstract: this article presents good practices in the First Primary school „st. Cyril and st. Methodius“, Got-
se Delchev, about the school-parent partnerships. the aim of our school is not only to achieve high educational 
goals, but also to build individuals who will cope with the challenges of the time in which we live. this is possi-
ble by building strong relationships in the teacher-student-parent triad. involving parents in their child’s educa-
tion is a two-way process. A pre-planned, conscious approach is needed to build a real, meaningful partnership. 
Meaningful communication begins with creating a relationship of trust and mutual understanding. the quality 
teaching of the teacher and his participation in school life in partnership with the parents are a guarantee for 
the success of all stakeholders.
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партньорството училище – родители е актуална тема, поставяща основите за изграждане на здрава 

триада (учители – ученици – родители), ефективна и подпомагаща процеса на образование, възпитание и 
социализация. Съвременното общество се сблъска с редица социални и социално-педагогически пробле-
ми. това е предпоставка и стимул да се търсят, разработват и прилагат в практиката алтернативни, ефек-
тивни модели за подкрепа и взаимопомощ [1]. идеята родителите да се обединяват, подпомагат при на-
личието на редица въпроси, касаещи отглеждането и възпитанието на децата e традиция за първо основ-
но училище „Св. св. кирил и методий“, град гоце делчев. 

Вдъхновени от мисълта на майка тереза: „Най-верните приятели – родителите. Най-големите да-
рители – учителите. Най- добрите учители – децата“, през учебната 2018-2019 година, ръководството 
и педагогическите специалисти на училището стартираха и реализираха успешно проект „часът на роди-
теля – Заедно за всяко дете“ по национална програма на мон, модул „добри практики за взаимодейст-
вие на образователните институции с родителите“. 

проектът и реализацията му се приеха с голямо вълнение и ентусиазъм. Родителите са важна част от 
училищната общност, а включването им в училищния живот е път към положителна промяна в отноше-
нията учител-родител-ученик. Реализирането на тези практики, търсенето на взаимна помощ и подкре-
па, предоставянето на адекватна информация, създаването на общности постепенно превръща родите-
лите от ползватели на образователна и социално-педагогическа услуга в нейни реализатори. Създаване-
то на общности и предаването на опит е един от най-ефективните начини за преодоляване на социални и 
социално-педагогически проблеми, с които родителите се сблъскват [2]. Всичко това довежда до промя-
на, а именно промяна, която довежда до повишаване на резултатите на учениците, подобряване на по-
ведението им и на емоционалното благосъстояние, удовлетвореност за добре свършена работа от педа-
гогическите специалисти, както и сигурност и доверие от страна на родителите. 

когато родителите участват в училищния живот на децата си самите те се чувстват подкрепени, сигур-
ни, осъзнават важността на задачите, които трябва да изпълнят. учат се на отговорност и развиват емпа-
тия, подобряват взаимоотношенията си1.

Основната цел при стартирането на проекта е да се осигури пространство и да се формират 
групи, където родителите да имат възможност да се срещат по между си, да обменят опит и да 
придобият нужните знания и умения в подкрепа развитието и израстването на децата. При реали-
зиране на целта се създадоха групи, в които да се включат всички родители за усъвършенстване на 
родителските умения и формиране на мотивация за образованието на техните деца чрез обучения, 
тренинги, лекции, беседи, дискусии, с участието на специалисти, които да отговорят на въпросите, 
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проблемите и очакванията на родителите за детското и юношеското развитие. Участието на ро-
дителите се осъществи под различни форми и дейности – тренинги, беседи, дискусии, групи за под-
крепа, решаване на конфликти, въпроси, отнасящи се до детското развитие. 

В статията „новите педагогически парадигми и взаимодействието с деца и родители в образование-
то“, авторът нели бояджиева цитира докладът „Образованието – скритото съкровище“ (1998) на Ко-
мисията по образованието към „Юнеско“. от статията става ясно, че т.нар. „носещи“ стълбове на обра-
зованието, които очертават нови педагогически парадигми са: „да се научим да учим“, „да се научим да 
знаем, да правим и да прилагаме знанието в живота“, „да се научим да живеем заедно с другите“ и „да 
се научим да бъдем“. тези стълбове са основните двигатели за образованието и възпитанието на чове-
ка в 21 век. Според н. Василева ключовите думи във възпитанието днес са свързани с общото съзнание 
и стремеж да бъдат подготвени бъдещите поколения за един нов светоглед на обединение (вместо раз-
единение), на сътрудничество и партньорство (вместо състезание), на подкрепа (вместо потискане), на 
творчество (вместо репродукция), на нестандартност (вместо стандартизация), на удоволствие и свобода 
(вместо усилие и принуда) и пр [3]. 

Въвличането на родителите в обучението на тяхното дете е двустранен процес. За да се изгради ис-
тинско, смислено партньорство е необходим предварително планиран, съзнателен подход. Смисленото 
общуване започва със създаването на отношение на доверие и взаимно разбиране. Родителите трябва 
да знаят, че могат да разчитат на учителите, а създаването на това доверие изисква учителите да прене-
брегнат своите предразсъдъци и нагласи, културни норми и разбирания. най-важният елемент от парт-
ньорството с родителите е комуникацията, която е постоянна и се случва достатъчно често, на разбира-
ем език и във формат, който е удобен както за родителите, така и за учителите . учителите от своя стра-
на трябва да бъдат толерантни, да демонстрират уважение и да слушат родителите като се стараят да раз-
берат гледната им точка.2

Сътрудничеството между училище и родители е предаване на опит, възпитаване в общочовешки цен-
ности и изграждане на отговорно поколение млади граждани. партньорството в учебните, извънкласните и 
извънучилищните дейности е в полза на децата, чието успешно реализиране в обществото е крайната цел 
и на родители, и на учители [4]. Законът за предучилищното и училищното образование, Семейният кодекс 
и правилникът за дейността на училището разкриват многобройни възможности за активно привличане на 
родителската общност към училищния живот. Водещата цел е доверие, което трудно се гради, но без него 
всички усилия остават без резултат. Важно също така в партньорството е грижата на училището за ученика, 
основата на висок професионализъм в обучението, живота, здравето, спокойствието и сигурността.

Родителите ясно осъзнават, че учителската професия е отговорност и грижа, което я прави необикно-
вена. постепенно отношенията и изграждането на триадата „учител-ученик-родител“ прераства в уваже-
ние, респект и благодарност [5].

изпълнението на проектните дейности се реализира след направено анкетно проучване сред роди-
телите на учениците от първи до седми клас. участие взеха родители на ученици, които участват в рабо-
тата на родителския актив на класа; обществения съвет на училището и други. Целта на анкетирането е 
да се проучат интересите и желанията на родителите за участие в живота на училището. Въз основа на 
получените резултати педагогическите специалисти изготвиха родителски календар, описващ дейности-
те на класа. В проучването се включиха общо 150 родители, съответно в начален етап – 120 родители, в 
прогимназиален етап – 30 родители. данните от проучването посочват, че много родители въпреки анга-
жираността си, заявяват желание да участват в организирането и провеждането на училищни дейности и 
мероприятия. друга част смятат, че участието им като партньори на децата по пътя на тяхното развитие и 
участието им в училищния живот изгражда една здрава и силна връзка между родителя и детето. Родите-
лите отправят следните предложения за участие: благотворителни инициативи; инициативи, свързани с 
опазване на околната среда; уроци на открито; зелено училище; екскурзии, походи с учебна цел. Родите-
лите заявяват желанието си за участие в подготовката и украса на класната стая за предстоящи празници 
съвместно с класния ръководител; участие на децата в повече инициативи свързани с превенция на агре-
сия и насилие; за превенция по отношение на психоактивните вещества; практически уроци свързани с 
личностното ориентиране на учениците в професиите, безопасността и спортни инициативи.

проектът „часът на родителя – Заедно за всяко дете“ на първо основно училище „Св. св. кирил и ме-
тодий“, град гоце делчев стартира и успешно осъществи всички планирани дейности. 

първата планирана дейност се осъществи през месец декември 2018г. като иновативно училище, за-
ложихме на тренинг-обучение на тема: „училище за родители. ефективна комуникация - как да повли-
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яем/насърчим позитивното общуване между учениците и родителите?“ участие в тренинг-обучението 
взеха близо 50 родители от всяка паралелка в училището. Родителите смело демонстрираха позитивизъм 
и вдъхновение в съвместната работа с психолог младен Владимиров. те получиха ценни съвети за прео-
доляване на притеснения и тревоги, за влиянието на възрастните, за приятелството и доверието. Разде-
лени на два модула - начален и прогимназиален етап на обучение, родителите разгледаха темите: „Същ-
ност на комуникацията като процес“ – начален етап и „Специфика на дигиталните деца или какво трябва 
да знаем за поколенията Z и @“ – прогимназиален етап. това даде възможност на родителите да получат 
отговори на въпросите: защо младите хора „не чуват, защо бързо губят интерес, как да се подобри общу-
ването с подрастващите и др. идеята за създаване на „училище за родители“ е стъпка напред към приоб-
щаване и привличане на родителите към училищната общност като партньори и приятели в процеса на 
взаимодействие с техните деца.

  

Фигура 1. „Училище за родители“ 

Следващата дейност „Работилница за родители“ се реализира на 27 януари 2019 г., отново с водещ 
младен Владимиров – психолог. този път се проведе тренинг-обучение на тема: „успешни родители-
щастливи деца“. Родителите научиха най-важните уроци за родителството и потърсиха отговори на въ-
просите как да влияят на детската идентичност и поведение, силните и слабите страни детето, изборът на 
детето за бъдещото му развитие като личност. Работилницата за родители включи обсъждане на мулти-
медийна презентация, работа в малки групи за решаване на различни казуси освен това родителите има-
ха възможност да работят с тестови методики, чрез които да установят интересите на децата им. благо-
дарение на психолога, родителите достигнаха до извода, че ако родителите са щастливи, то те ще имат 
нужната енергия, подход и мироглед, за да предадат това усещане и на детето си, защото по-уверените и 
обичливи родители създават и моделират по-успешни и здрави деца.

        

 

Фигура 2. Работа в малки групи по 
време на тренинг-обучението

Фигура 3. „Успешни родители – 
щастливи деца“
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преди всяко обучение родителите получиха официални покани. по време на тренингите всеки участ-
ник получи папка с полезни четива и съвети за възпитание на „щастливи деца от успешни родители“. В 
края на обученията родителите получиха сертификат лично от директора на училището – г-жа людмила 
дерменджиева. Родителите попълниха и анкета за обратна връзка, чрез която да установим ползата и 
впечатленията от проведените обучения. те разкриха желанието си подобни срещи и обучения да се ре-
ализират и в бъдеще. 

Фигура 8. Връчване на сертификати

Фигура 5. Покана за участие 2019 

Фигура 6. Брошура – стр. 1 Фигура 7. Брошура – стр. 2

Фигура 4. Папка с материали
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За ръководството и педагогическите специалисти на първо основно училище „Св. св. кирил и мето-
дий“, град гоце делчев е много важно родителите да имат пространство, в което да споделят и да изразя-
ват своите емоции, именно тези организирани работилници откликват на техните нужди. 

дейностите по национална програма „Заедно за всяко дете“ продължиха и през 2019-2020 учебна 
година. отново заедно – ръководство, педагогически специалисти и родители, се изправихме пред про-
блемите, въпросите, страховете и надеждите на подрастващите. на 23.11.2019 г. осъществихме поредния 
тренинг „училище за родители“ с водещ младен Владимиров. по време на срещата бе поставена тема-
та за зависимостите – същността на понятието „зависимост“, опасността от създаване на зависимости и 
рисково поведение. поради спецификата на проблемите в различните възрастови групи, обучението се 
проведе с родителите на по-големите ученици. След теоретичната част, аудиторията се раздели на три 
групи, всяка от които получи задача. първата –начините на превенция в училище, с цел превенция от нар-
котици. Втората – какво да се направи на ниво училище, ако вече се е стигнало до тяхната употреба. тре-
тата –влюбването като вид зависимост и доколко можем чрез него да въведем децата в проблема „зави-
симост“. Родителите направиха интересни предложения по отношение както на превенциите, така и на 
интервенциите – провеждане на срещи с хора, загърбили своите зависимости, даване на възможност за 
занимания в областта на различните изкуства, спорт, прилагане на подхода „Връстници обучават връст-
ници“. най-дискутирана се оказа третата задача – зависимости, които ни правят слаби и водят до загуба 
на контрол. повечето от присъстващите приеха тази аналогия. Специално внимание лекторът обърна на 
рисковите поведения – прекалена употреба на информационните технологии, самонараняване, хазарт, 
нарушения на хранителното поведение. 

акцент в работата с родителите се постави върху асертивността. отново по групи, решавайки разписа-
ни казуси, обучаваните дефинираха понятието „асертивност“. те стигнаха до заключението, че това е тип 
поведение, по-добро от агресивността и пасивността.

В края на безспорно полезния тренинг „училище за родители“ всеки от участниците в него получи 
сертификат, връчен от директора на училището г-жа людмила дерменджиева. 

Фигура 7. „Училище за родители - 2019“

поради обявеното извънредно положение в страната във връзка с CoviD-19, учебния процес през 
втори учебен срок премина в дистанционна форма на обучение. през месец март г-н Владимиров прове-
де среща с родителите, които пожелаха да споделят за своите страхове и впечатления относно ситуация-
та, пред която бяха изправени – предизвикателствата на дистанционното обучение. 

Реализирането на проекта постигна целите за повишаване възпитателния потенциал на семейството, 
повишаване взаимното доверие между училището и родителите като институция, намаляване нивото на 
тревожност у родителите на подрастващото поколение и не на последно място – повишаване усещането 
за приобщеност и приемственост, активно сътрудничество и удовлетвореност. 

Ръководството на училището и педагогическите специалисти – учители, класни ръководители, подпо-
магащи специалисти, заедно със своите ученици и родителите им са част от една общност, чиито цели и 
интереси съвпадат, а именно образователна подготовка, личностно и социално израстване. н. бояджие-
ва описва училището като „детското лице“ на обществото. Взаимодействието в триадата „учители – уче-
ници – родители“ е в реалните партньорски взаимоотношения и овладяването на мирното (ненасилстве-
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но, неагресивно) общуване. това изкуство е насочено към осигуряване на ново качество на живота и уме-
нието да се живее хармонично, във и със семейството, със съучениците и учителите в класа, в училище, 
с приятелите в свободното време и забавленията, за създаване и поддържане на познанства и за подго-
товка на такова общуване в бъдеща позитивна среда [6]. 

партньорствата в едно училище се превръщат в приятелства, основани на доверие, подкрепа, съпри-
частност и взаимна радост.  
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