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Чрез реализирането на този проект си 

поставяме следните основни цели:

• Повишаване ефективността на 

работата между СУ “ Св. Паисий 

Хилендарски“ и родителската общност.

• Утвърждаване на добри практики във 

взаимоотношенията с други институции 

и организации с цел задържане на 

учениците в образователната система.

• Ангажиране на родителите за участие в 

училищни и извънучилищни инициативи 

и мероприятия.

• Повишаване на възпитателния 

потенциал на семейството.



• Създаден екип за работа с родителите, 

който включва педагогически 

специалисти, психолог и педагогически 

съветник, работещ под мотото 

„ Учители-ученици – родители – заедно 

в учебно-възпитателния процес и 

извънкласните дейности.“

• Реализирани тематични мероприятия с 

учебно-възпитателна цел с различни 

институции и партньори на училището.

• Подобрена комуникация с родителите и 

популяризиране на добри практики за 

задържане на учениците в училище.

• Активно участие на родителската 

общност в инициираните дейности от 

училището и повишаване на тяхната 

компетентност.



Дейности по модул „ Добри практики

за взаимодействие на

образователните институции с 

родителите“ 

• Дейност 1. Участие на родителите в

ежегоден конкурс: „Моята класна

стая – най-прекрасното място за

учене“.

• Целта на тази дейност е родителите на 

учениците сами да изработят проект за 

подобряване състоянието на класните стаи, 

в които се обучават техните деца, да 

проявят самоинициатива, креативност и 

реализират проектите си. 

• Ще бъдат поставени различни казуси, 

съобразно проектната дейност.

Участници: Всички класни 
ръководители и родителите



• Подобрена МТБ;

• Мотивация на учениците за опазване 

на новото;

• Работа в екип – ученици, учители-

родители;

• Внасяне на примери за подражание.

• Работа в екип;

• Поставяне на учениците в реална 

житейска ситуация;

• Формиране на чувство за

отговорност у ученици и родители

като граждани на Р България;

Резултати



• Дейност 2. Кръгла маса по 

проблемите на образованието на 

тема “Да предпазим децата от 

пороците на днешния свят и да ги 

задържим в училище“. Превенция по 

наркоманията, тютюнопушенето, 

алкохола.



• Целта на тази кръгла маса е да бъде 

провокиран интереса на родителите и 

обществените институции по проблемите, 

касаещи младите хора. Ще бъде организирана 

съвместно с постоянните партньори на 

училището 

• Ще бъде подсигурено специално място с 

условия за работа. Ще бъдат осигурени 

съответно: Компютър, информационно 

табло, библиотечен фонд, консумативи.

• Участници: ОбщС НВ – гр. Благоевград,
РУ „ Полиция“, Екип от учители от
Втора АЕГ “ Томас Джеферсън“, ЮЗУ
„ Н. Рилски“, РС – гр. Гоце Делчев,
Обществен съвет, Отдел „ Закрила на
детето“, РУО – Благоевград, ОблКС на
СБУ



Резултати

• Ефективна работа по различните 

дейности;

• Комуникация между различните

страни – ученици, учители, родители, 

ръководство на училището, Училищно

настоятелство и Обществен съвет.

• Ангажиране вниманието на различни 

социални институции и центрове;

• Афиширане на проблемите в 

образованието сред обществеността 

и превенция срещу тях;

• Провокиране на дискусия по темата;

• Набелязване на мерки за опазване

живота и здравето на учениците.



• Дейност 3. Участие на родителите в 

поддържането на постоянните 

изложби в училището, в екскурзии и 

зелени училища с учебно-

възпитателна цел.



• Целта е родителските активи, изградени във

всяка паралелка да участват активно в

училищния живот, поддържайки и обновявайки

постоянните училищни изложби –

етнографска и фотографска. Да участват

повече родители в планираните екскурзии на

различните класове.

• Съобразно спортния календар на училището и

организиране на различни спортни дейности

да участват родители като по този начин те

мотивират децата си за участие в игри,

състезателен дух и здравословен начин на

живот.

• Участници: Родителските активи към
класовете, класни ръководители,
Комисията по поддържане на
постоянните училищни изложби



Резултати

• Поддържане на постоянните изложби 

в училището, обновяване чрез дарения 

на старинни предмети, спомени и 

реликви;

• Реализиране на различни спортни 

срещи между комбинирани отбори от 

родители и ученици;

• Преодоляване на стрес и агресия чрез 

спортните дейности.



Подкрепящи организации, 

институции, партньори

• Училищно настоятелство;

• Обществен съвет;

• Читалище „ Просвета“ с. Абланица;

• Районен съд гр. Гоце Делчев;

• РУ Полиция – гр. Гоце Делчев;

• Дирекция „ Социално подпомагане“, отдел 

„ Закрила на детето“ гр. Хаджидимово;

• Областен съвет по наркотични вещества –

гр. Благоевград;

• ЮЗУ „ Неофит Рилски“ – катедра 

Педагогика - гр. Благоевград;

• II АЕГ „ Томас Джеферсън“ , гр. София

• Синдикат на българските учители



Критериите и показателите за успех и

напредък в процеса на реализиране на

проекта ще бъдат съответно:

• Брой организирани и проведени дейности 

съвместно с родителите.

• Брой форми на взаимодействие между 

училището и други институции.

• Брой родители, участвали във всяка 

отделна проектна дейност.

• Изпълнение на дейностите в посочения 

срок.

• Степен на удовлетвореност на родителите 

и становище на родителите за 

ефективността на проведените дейности -

ще се измерят посредством анкета.



За реализиране на проектните дейности

ще бъде използвана материално-

техническата база на училището и по-

конкретно:

• Конферентната зала на училището;

• Творческо-игрови център „Детелина“ ;

• Център за занимания по интереси „ Дъга“

• Спортният салон;

• Новообособеният център за родители със

съответните необходими консумативи,

компютър, литература, информационно

табло;

• Зала в читалище „ Просвета“ с. Абланица . 



НА ДОБЪР ЧАС!

БЛАГОДАРЯ 

ЗА

ВНИМАНИЕТО!


