


Най-верните приятели – родителите. 
Най-големите дарители – учителите. 
Най-добрите учители – децата. 
                                 Майка Тереза 



      Съвременният живот налага учители и родители да 
обединят усилията си в името на това децата да получат 
най-доброто като образование и възпитание. 
      Ново проучване на изследователи от Масачузетския 
технологичен институт под ръководството на проф. 
Джани де Фарджа открива, че усилието на родителите да 
се занимават с учебния процес на децата си е от най-
голямо значение за качеството на тяхното образование. 
Вниманието на родителите е факторът, нареждащ се на 
първо място по значение в сравнение с усилията на 
специалистите в училище и личната мотивация на 
самото дете.  
      Ето защо създаването на успешна комуникация и 
добро взаимодействие между родители и учители е от 
изключителна важност и за самите тях, и за децата. 
       Обичайните практики и форми на общуване между 
родителите и училището, според нас в настоящия 
момент в българското училище не са достатъчно 
ефективни и не постигат желания резултат, а нерядко се 
получава обратен ефект.  



ОБИЧАЙНИ ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ УЧИТЕЛИ – РОДИТЕЛИ  

Ученически бележник. 
Родителска среща. 
Телефонно обаждане. 
Викане на родител в 
училище. 
 



   1. Търсене на добри практики и 
съвременни форми за извънкласна дейност, 
като при подготовката и осъществяването им 
се включват и родителите. 
  
   2. Изграждане на доверие и подобряване 
на партньорството между училището и 
семейството. 
 



1.Привличане на родителите като 
съмишленици и участници в училищните 
инициативи. 

2.Преодоляване на напрежението в 
комуникацията ученици – родители – 
учители. 

3.Стимулиране на детското творчество и 
спортните занимания чрез осмисляне на 
свободното време. 

4.Изграждане на умения за работа в екип. 
5.Подобряване на микроклимата в класовете 

и между класовете. 
    



за осъществяване на основните задачи 

•По инициатива на класните ръководители 
•Свързани с проект”Успех” 



1. Есенен спортен празник с участието на ученици и  родители от 
5 а, б, в, г клас.  (29.10.2011г.) „Да спортуваме заедно”.  

Татковци започват футболен мач, синовете довършват спортната битка. 
Родители и деца участват в щафетните и забавните игри, рисуват заедно. 
Родители осигуряват почерпка, помагат при подготовката на спортната  
площадка за състезанията. 



2. Коледно тържество с участието на ученици и родители от 5 а, 
б, в клас. (21.12.2011г.) 

Родители изготвят презентация за Коледа по света, приготвят празнична 
почерпка, поздравяват децата, помагат за костюмите, участват в забавната  
томбола, включват се във веселото хоро. Коледният дух е навсякъде. 



3. По проект „Успех” представителна изява на секция „Да 
спортуваме заедно” – състезание „Бързи, смели, сръчни” с 
ученици от 5 б, в клас. (12.05.2012г.) 

Родителите помагат с аксесоари към екипите и в съдийството. 
Те съпреживяват вълнението на децата преди и след двубоя. 
 



4. По проект „Успех” представителна изява на студио 
„Усмивки и сълзи” – театрална постановка „Приказка не само 
за деца”(по мотиви от приказки на Джани Родари) с ученици 
от 5 а,б,в клас. (29.05.2012г.) 

Родителите помагат в подготовката на костюмите, на реквизита  
и са подкрепяща, разбираща публика. 
 



5. По проект „Успех” представителна изява на секция „Да 
спортуваме заедно” и студио „Усмивки и сълзи” – „Пиратски 
ден” с ученици от 5 а, б, в клас. (16.06.2012г.) 

Родителите участват в подготовка на костюмите, грима, аксесоарите на 
пиратите, съдийстват, приготвят храната и я сервират. Преди 
напускането на хижа „Здравец” дават личен пример на децата как трябва 
да се почисти мястото след пикник. 



Иван също активно се забавлява на Пиратския ден 



1.  Увеличава се родителската ангажираност към 
училищните мероприятия, ученическите представления и 
състезания. 

2.  Постепенно се преодолява пасивността и скептицизма 
на родителите по отношение на възможностите на 
училището да предложи наистина интересни и полезни 
за децата  извънкласни форми за изява. 

3.  Ентусиазмът на децата е увличащ и за родителите, 
което не само улеснява комуникацията с училището, но 
я прави и градивна. 

4.  Доброто сътрудничество между учителите и родителите 
е важна психологическа предпоставка децата наистина 
да почувстват училището като желана територия за 
личностна изява. 



Животът  
не изисква от нас 
да сме най-добрите, 
а само да даваме 
най-доброто от себе си. 

Хорас Джаксън Браун 


