
Добри практики и успешни модели на 
взаимодействие и работа с родителите  

от IV “г” клас 
при Средно училище „Васил Левски“ – град 

Крумовград 

 
 

Изготвил: Пенка Манолова – старши учител в начален етап 
 



Уважение и доверие – IV“г“ клас 

Реших да споделя моята практика 
на работа и взаимодействие с 
родителите през изминалата 
2016/2017 учебна година, защото  
това, което направихме като екип: 
учител – ученик - родител  
изграждат и  формират нашите 
ученици. 

 Примерът  и образецът винаги са 
възрастните. 

 



Уважение и доверие – IV“г“ клас 

В началото на учебната година подготвих една анкета, 
с която установих потребностите и нуждите на моите 
ученици и след това на първата родителска среща го 
споделих.  





Уважение и доверие – IV“г“ клас 

Изводите, които  направих за мен споделих още на първата родителска среща с родителите, 
защото исках те да чуят от какво се нуждаят техните деца и  да ги мотивирам да бъдат 
съпричастни към това, което се прави с техните  деца в училище.  

Най – важното, което исках да постигна бе следното:  

1.Изграждане на отношения на взаимно уважение и доверие между училището, 
отделното семейството, общността чрез съвместно празнуване на Великден и 
Коледното тържество. 

2. Включване на родителите в дейности и мероприятия и по-конкретно в дейностите 
свързани с проекта „Твоят час“. 

3.Информиране на родителите за всеки малък успех на детето и изграждане на 
увереност във възможностите му за бъдеща успешна реализация в училище чрез 
лично споделяне и насърчаване от моя страна. 

4.Популяризиране на всички училищни инициативи чрез откритите уроците, които са 
практика в нашето училище. 

5. Съвместни екскурзии с родителите и техните деца.  

 



Съвместна дейност с родители за Коледното тържество   

Коледа Подаръци 



Заедно празнуваме Великден  



 
 

Твоят час 
 През изминалата учебна година нашето училище се включи в проекта „Твоят час“.  

Аз избрах дейност, която е свързана с дейности по интереси – направление: Спортни дейности 
на тема „Баскетбол“ 

 

На 18.02.2017година от 09.00 часа 
във физкултурния салон се състоя 
публична изява на групата по 
интереси, която е сформирана от 
ученици от 4”г” клас: клуб 
"Баскетбол" с ръководител - г-жа 
Пенка Манолова.  

Учениците демонстрираха 
наученото до момента - стрелба от 
място с две ръце от гърди, 
контраатака и усвоените 
технически сръчности за 
изпълнение на изучените основни 
тактически действия в защита - 
пласиране и отнемане на топката.  



Твоят час „Баскетбол“ 



Твоят час „Баскетбол“ 

На 29.04.2017година от 09.00 часа във 
физкултурния салон се състоя 
публична изява на групата по 
интереси на тема: «Спортувам с мама 
и тате». Демонстрираме технически 
сръчности за изпълнение на изучените 
основни индивидуални тактически 
действия в нападение - откриване и 
подаване“.  

Активно включихме присъстващите 
родители в мини среща по баскетбол: 
родители срещу ученици. Всички 
ученици и родители бяха заредени с 
положителни емоции и позитивно 
отношение към този спорт. 

  

 



Твоят час „Баскетбол“ 



Съвместна дейност с 

Български червен 

кръст на тема: „Какво 

е стресът и как се 

преодолява“  

Тази тема беше 

реализирана в 

продължение на 3 

учебни часа през 

различен интервал от 

време с учениците и 

беше много полезна 

за тях. 



 
Популяризиране на всички училищни инициативи чрез откритите 

уроците, които са практика в нашето училище. 

В нашето училище имаме 
традиция да се организират и 
провеждат всяка година  
уроци на отворените врати.  

През учебната  година  
заедно с моите ученици 
направихме два такива 
урока.  

Първият беше организиран в 
дните на Васил Левски през 
месец февруари на тема: 
„Човекът и лъвът“. 



„Човекът и лъвът“ – открит урок 



През вторият учебен срок изнесохме урок на отворените врати 
на тема: „Свети Кирил и свети Методий – нашите 

първоучители“, посветен на най- светлият празник – 24 май 



„Свети Кирил и свети Методий – нашите първоучители“ 



Съвместни екскурзии с родителите и техните деца 

• Тази дейност е още едно 
доказателство за доброто 
взаимодействие между училището 
и родителите. 

• Всяка година организираме 
ученически екскурзии, но тази 
година след предварително 
съгласуване с родителите на 
родителска среща, взехме решение 
да бъдат включени всички 
родители, които имат възможност в 
екскурзията до град Кърджали и 
Перперикон на 29.04.2017 година. 



 
Екскурзията до град Кърджали и Перперикон на 29.04.2017 

година. 
 



Екскурзията до град Кърджали и Перперикон на 29.04.2017 година. 
 



Уважение и доверие – IV“г“ клас 

Искам да завърша с една 
снимка, която говори много за 
доверието и уважението: 
родител – учител – ученик!  

 


