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                         УСПЕШНИ МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Родителите  са  първите  и  постоянни  учители  на  детето.  Те  играят  съществена  роля,  за  да

подпомогнат децата си да учат. Семейното учене е мощен инструмент за достигане нa някои от

най-уязвимите  групи  в  нашето  общество.  То  има  потенциала  да  подсили  ролята  на

семейството  и  да  промени  нагласите  към  образованието,  помагайки  да  се  изградят  силни

местни общности и да се разшири участието в ученето.

Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на

това децата да получат най-доброто като обучение, възпитание и социализация. Ето защо

създаването на успешна комунихация и добро взаимодействие между родители и учители е

от изключителна важност и за самите тях, и за децата.

1. Традиционни форми за общуване с родителите:

 Родителски срещи;

 Ученическа книжка;

 Телефонно обаждане;

 Викане на родител за разговор в училище;

Среща на родителя с директор, с педагогически съветник, ако това е 
наложително;

Писма за уведомяване;

Предлагане на декларации за информирано съгласие на родителите, изискващи 
съгласие/несъгласие от тяхна страна.

Опитът  показва,  че  напоследък  тези  традиционни  практики  и  форми  на  общуване

между родителите и училището не са достатьчно ефективнн и не постигат желания резултат, а

нерядко се получава обратен ефект.

Целите  са  свързани  с  изграждане  на  доверие  и  подобряване  на  партньорствито  между

училището и семейството. А това налага търсенето на добри практики и съвременни форми

за  извънкласна  дейност,  като  при  подготовката  и  осъществяването  им  се  включват  и

родителите.

2.  Съвременни  /иновативни/  практики за  приобщаване  на  родителите  и

взаимодействие с тях:



Всеки  клас  има  отделен  родителски  съвет,  който  се  rрижи  или  подпомага

различни  инициативи  на  класа  /събиране  на  средства,  организиране  на  различни

класни и извънкласни мероприятия и др.;

Отворени дни за посещение на родителите, организиране на информационен ден 

за представяне на професиите, които предлага училището и срещи с работодатели.

Консултиране  с  мнението  на  родителите,  изискващо  тяхното  активно  участие  при

вземането на решения, засягащи образователния процес. Най-често това се случва

на родителеки срещи или на индивидуална среща с конкретен родител;

 Програми, занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си;

 Доброволческа работа на родителите:

- участие на родители в подобряване на училищната среда;

- участие на родителите в зaлесяването на гора;

- извозването на деца от училище до мястото на провеждане на дадено събитие

и обратно и др.

Организиране на  събития за съвместна работа на деца с родители,  като „Ден с

татко",  „Готвя  с  мама"  и др.  Тук мероприятията са  с  практическа насоченост -

съвместни спортни игри,  конструиране,  готвене,  четене  на  приказки  и  др.  Тези

дейности  са  много  забавни  и  емоционални,  а  всъщото  време  са  удобни  за

родителите,  защото  мероприятието  е  еднократно  и  не  изисква  дълrосрочен

ангажимент.

Организиране на  класни кампании за важността от четенето –  например  „Да

подарим книжка“;

Използване на листовки, плакати и лични nucмa за отправяне на различни noкaнu към

родителите от страна на училището;

Използване  на редовни информационни бюлетини,  доклади  за  развитието на  децата,

анкети, допитвания, които тьрсят мнението на родителите и създават условия  за

диалог  и  обратна  връзка,  в  който  и  двете  страни  са  важни  и  отговорни  за

решенията, които се взимат за децата.



 Участие на родителите в училищното настоятелство и в обществения съвет;

Участие на родителите в реализиране на съвместни проекти заедно с учителите и 

децата;

Насьрчаване на родителите да се включват в научаването на уроците и домашните 

занимания и проектите на децата си;

Реално  участие  на  родителите  в  реализиране  на  зададени  проекти по  конкретни

изучавани теми с  цел  подпомагане  на  децата  в  намирането  на  информациия  и

материали;

Участие на родителите в класната стая като помощник на учителя  или организатори 
на извънкласни дейности:

-Участие на родители в ученически екскурзии, разхадхи, „Зелено училище“ в 

подготовка и с реално присъствие;

-Участие на родителите в организацията на различни класни тържества и 

мероприятия, както  и в подготовката на костюми за децата и украса на 

класната стая;

-Участие на родителите в задължителните дейности с родителите по проект 

„Твоят час“ -  5 часа;

-Участие на родителите в подготовката и реализацията на представителните прояви по 

проект  „Твоят час“

Сайтове на класове, електронни пощи,  групи на класове в различни социални мрежи и 

платформи:

- електронни пощи;

- Група на класа във Facebook, Google u др.

- Goоgle Диск;

- Електронната платформа SmartClassroom;

- Office365;

- платформата Училището.БГ;

- C1assDоjo и др.

Всеки учител избира с кои платформи или социални мрежи да работи. А те са отлично 

средство за:

 организиране на обучителни ресурси;

съхраняване на важна информация за класа на едно място, така че родителпте и 

децата да имат достъп до тях по всяхо време и отвсякъде;

източник на материали за учене, преподаване, споделяне на информация;

безопасна и сигурна комуникация, особено между учители и родители;

подкрепа на родителите и лицата, полагащи грижи за учениците;



лесно изпращане на материали за упражнение и изпращане на резултати /обратна връзка/, 
като всичко се случва със знанието на родителите и под техен контрол.

Добри подходи и работещи училищни практики в областта

Начално училище „Свети Свети Кирил и Методий“ -  гр. Троян 

Нестандартни форми за сътрудничество и взаимодействие с родителската общност

1. Ден на отворените врати

В НУ „Св.  Св.  Кирил  и  Методий"  Денят  на  отворените  врати  по традиция  се

провежда през месец октомври, в съботен ден, за да имат възможност повече родители да се

включат в инициативата.

Акцент на събитието е участие на ученици в открити ателиета и спортни праяви,

които да развият детето в неговата цялост -  УМ, ДУХ И ТЯЛО, и то в обстановката на

позитивна и мотивираща среда.

Ателиета на открито

Ameлue „Художник"

В художественото  ателие  на  открито  работеха  заедно  дете  и  родител  на  тема  ,.В

царството на  приказките",  с  природни материали,  донесени от  вкъщи.  Творческият талант  на

участниците се прояви в интересните апликации и обемни изделия, пресъздаващи герои и

епизоди от приказки. В края на празника, от тях се оформи изложба.

Ателие „Млад кулинар"

Друга група деца и техните родители се проявиха в ролята на майстори - готвачи. Те

изработиха  красиви  сандвичи  на  тема  „Любими  приказни  герои``  с  донесените  от  къщи

продукти. 

Спортни дейности:



Щафетни uгpu -  само за деца от подготвителна група и най-малките ученици от

училището  -  първокласници  и  второкласници.  Децата  се  надпреварваха  да  показват

бързина, ловкост и сръчност в щафетни игри.

Народна топка и футбол

Сформираха се отбори от третокласници и четвъртокласници за народна топка и 

футбол. Състезателите водеха оспорвана спортната битка за излъчване на шампион.

2. „Един различен урок в .., "

Идеята е учениците по интерактивен и приятен за тях начин да се запознаят с

разнообразния свят  на  професиите.  Заедно  с  представители  на  родителската

общност  са  организирани  и  проведени  различни  занимания  за  опознаване

спецификата на някои професии, характерни за родния  край.  Посети се ателие по

керамика,  в  което те  първо се  запознаха с  някои основни детайли в  керамичното

производство. След това всички имаха възможността да усетят със собствените  си

пръсти глината. 

Други „уроци" бяха проведени в банка, в сградата на общинска администрация, в 

Хлебозавода, Полицията, Пожарната и др.

Начално училище „Христо Ботев" – гр. Троян 

„Родителите са първите и постоннни учители на детето"

Модели за работа с родители:

 родителски срещи, с включени в тях теми за повишаване педагогическата култура на 
родителите;

 тържества - Коледни, за откриване и закриване на учебна година, пресъздаване на 
Великденски обичаи, празник на мама. Родителите са не само наблюдатели, но и 
участници в забавни игри;

 провеждане на "Дни на отворените врати" за посещение на родители в клас;

 виртуална класна стая Клас Доджо, затворена фейсбук група;

 беседи на различни теми с презентации и листовки, публикуване на
полезни материали за павишаване на педагогическата грамотност;

 съвместно празнуване на празници;



 провеждане на анкети, допитвания, които търсят мнението на родителите.

3дравословен час в ЗИ. Пред родители учениците показаха знанията си за здравословното 

хранене. 





ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

В ОУ „Васил Левски" – гр. Ловеч

Сътрудничеството между учителите и  радителите оказва неоценимо влияние върху

развитието,  обучението  и  възпитанието  на  детето.  За  по-добрата  организация  на

взаимодействието учител-родител-ученик е важно учителят да знае какво е мнението на

родителите за  училището,  отношението към  учителите, учебния процес и различните

извънкласни дейности.

1.Провеждането на анкети с родителите оказва неоценима помощ при проучване

желанието на родителите за участие в съвместни дейности с училището. След

проведените  анкети,  заедно  с  родителите  се  изготвя  план  на  класа  с

предстоящи съвместни дейности.

2.В  началото на  1 клас  в  някои класаве  по желание на  родителите се  сформират

затворени групи във Facebook. Поместват се съобщения, препоръки, снимки от

учебни часове и празници, успехи и победи на децата. Това се оказва много добра

практика, защото има непрекъснат обмен на информация между учители и родители.

Родителите също поместват материали, статии, с които подпомагат образователния

процес.

3.В началото на учебната  година всяко дете заедно с комплекта учебници получава

диплянка, в която са написани нужните учебници и помагала па всеки учебен

предмет. Родителнте следват написаното и поставят в раницата на детето всичко

необходимо. По този начин, родителите са улеснени, децата са подсигурени с всичко

нужно за часа и учителят работи пълноценно. Това е практика, която се прилага от

доста години и има положителен резултат. През учебната година се използва и

затворената група във Facebook, за да се решават възникнали проблеми.

4.Ученическо портфолио по предварително определена тема и предмет. Например да се

проследи  прогреса  на  детето  по  математика.  Ученикът  трябва  да  подбере  най-

добрите  си домашни рабати,  уроци от тетрадката  за работа в клас и учебната

тетрадка.  Използват се  листи за  сомооценка и огледално оценяване съвместно с

родителите.  Учителят  и  родителите  проследяват  заедно отделните  стъпки  от

развитието  на  детето,  усвояването  на  материала  по  предмета.  Съвместно

анализират силните страни  на  ученика,  а  също  и  затрудненията,  които  среща.

Подобни  са  и  резултатите  от  съвместната  работа  на  родителите  и  детето.

Родителят  подпомага  детето  пpи  подбора на материали без неговото мнение да е

определящо.




