


ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава е училище, което обучава 197

ученици от две населени места – Търнава и Алтимир.

65% от учениците ни са от ромски произход, поради което основен

елемент в стратегията на училището от години е прибирането и

задържането на учениците в училище. Тази задача, както и

редица други проблеми, няма как да бъде решена без привличане

на родителите.



От 2004 година в училището функционира Училищно

настоятелство, което има своята важна роля в решаването

на редица проблеми, но е тежка процедурата по неговото

функциониране и поддържане като структура.

Работата ни с ЦМЕДТ „Амалипе“ Велико Търново ни

подсказа идеята за създаване на неформален родителски

клуб, който не е обвързан с регистрации и условности, а

разчита единствено на доброволното желание на

родителите да сътрудничат на училището. При нас РК

функционира вече трета година.



Освен това ежегодно благодарение на Центъра един

активен родител преминава обучение за работа с

родителската общност и се включва активно в

лекториите, разглеждащи важни проблеми, свързани с

превенция на отпадането от училище.



Но множество добри идеи за сътрудничество между

училището и родителите, изискващи финансов ресурс, не

можеха да бъдат реализирани. Тези наши идеи подредихме в

проект с име „Доброто семейство – основа на доброто

училище“ и кандидатствахме пред ЦОИДУЕМ. На училището

ни партньорстват ОДЗ „Вълка Ташевска“ с.Търнава,читалище

„Напредък“ с.Търнава и НПО „Първи юни“ Бяла Слатина.

Конкурсна процедура 33.14-2015                                       
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ПРОЕКТ „ДОБРОТО СЕМЕЙСТВО – ОСНОВА 

НА ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ”
към ЦОИДУЕМ



Подписахме договор с ЦОИДУЕМ на 30.09.2016 г. а първата

дейност, планирана по графика, беше Среща с партньори и

общественост, която се случи на 03.10.2015 г в училището.

Всички присъстващи изразиха одобрението си от

възможностите, които се предоставят чрез дейностите по

проекта, за сближаване на родители и учители, от което ще

спечелят децата ни.



На тази първа среща се обяви сформирането

на три родителски работилници: Цветарска,

Театрална, Кулинарна с ръководители

Бл.Горанова – родител, координатор в проекта

К.Заешка – родител и координатор и

Цв.Теодосиева – учител, модератор по

проекта.

Закупиха се материали за работата на

Цветарска и кулинарна работилница,

започнаха срещите, в които родителите с

желание изпълняваха заложените в плановете

дейности:

Готвене;

Засаждане на цветя и храсти;

Репетиции и помощ на детските театрални

състави в училище.





Работилниците са и място за срещи, обмяна на

информация, интересно прекарано време. Те

ще продължат да функционират до края на м.

април, 2016 г.



Следващата заложена дейност беше изнесено обучение

на активни родители, които да се включат като медиатори в

работата с цялата родителска общност за превенция на отпадането

на децата от училище и редовното им посещение в детската

градина. Обучението се проведе на 27 и 28.11.2015 г. с 10 учители

и 15 родители на тема „Основни проблеми и възможни решения в

ромска общност“. Лектор на обучението беше Йонка Данова,

координатор за СЗ България към ЦМЕДТ „Амалипе“. Споделените

от родителите впечатления са отлични.



През м.декември проведохме тренинг с родители на тема “Как да

бъдем полезни на ученика вкъщи“ с лектор М. Съйнова –

психолог. Подготвиха се образователни брошури по темата и

подходяща обстановка. Участваха 20 родители, а отзивите им бяха

отлични. Всички споделиха, че си тръгват обогатени от тренинга и

желанието да участват в още такива срещи.



Големи бяха вълненията около подготовката на

Коледното тържество на училището. Родителите

от Цветарска работилница се включиха с

изработването на коледни венци и картички,

театралите подготвиха коледна сценка.



На самото тържество салонът беше тесен да

побере учениците и техните родители, дошли да

се порадват заедно с децата на празника.



На 28.12.2015 г по инициатива на родителите ,

без да е заложено в проекта, се състоя

тържествено посрещане на Новата 2016 г .

Присъстваха 60 гости, веселбата беше на ниво, а

на сбогуване всеки присъстващ сподели желанието

си да има повече такива неформални срещи.



На 07.01.2016 г в приемната на кмета на с.Търнава

Г.Раловска се проведе Кръгла маса на тема „Превенция на

отпадането на учениците от училище“. На срещата

присъстваха кмет на селото, представители на дирекция

„Социално подпомагане“ Бяла Слатина, НПО „Първи юни“ ,

учители и родители. На срещата бяха споделени проблеми

на семействата, чиито деца често отсъстват от училище,

новости в КСО, свързани със задълженията на семействата

за осигуряване на децата в училище и ДГ.



Всеки присъстващ родител сподели от каква

помощ има нужда. Оказа се, че най-остра е

нуждата от материално подпомагане. За целта

се опряхме на дарението на организацията

„Helping Hands“, което включваше и дрехи и

обувки, част от които раздадохме на

нуждаещите се семейства.



Други родители потърсиха съвети за здравни

права на децата си, както и от психологическа

помощ. В създадената за целта образователна

брошура всеки родител би могъл да намери

електронни адреси на сайтове и служби, от

които да търси нужната информация.



На 12.01.2016 г се проведе педагогическа лектория

с родителите на учениците от първи и втори клас

на тема „Ролята на образованието за съвременния

човек“ с лектор ст.начален учител Петя Иванова.

Присъстваха 25 родители, раздадени бяха

образователни дипляни по темата.



Най-добра координация между училището и

родителите се получи във връзка с отбелязването

на „Зимни фолклорни празници в Търнава“ на

15.01.2016 г.



Много гости, сред които кмета на Търнава Г.

Раловска и зам.кмета на общ.Бяла Слатина

Бранимир Бочев.



Имаше изложби - кулинарна и на сурвачки, 

изработени от деца и родители, както и 

награди за тях. 



Тематичната кулинарна изложба бе унищожена 

със съвместните усилия на публиката, 

а отличните готвачки получиха грамоти.



В края на м. Януари се проведе среща с успели чрез

образование роми, на която присъстваха родители и

ученици, а гостите инж. Асен Траянов, ст.експерт в Бюро по

труда Анелия Йолова, студентът Ники Бенчев, педагогът

Теодоси Викторинов, успяха да внушат на аудиторията, че

образованият човек не говори за дискриминация, а успява в

живота чрез знание и можене.Срещата беше много

вълнуваща за всички присъстващи, зароди се идеята за

нова подобна среща.



Педагогически лектории, посветени на

вредата от упойващите вещества и на

личната и обществена хигиена.



Работилница за мартеници.



Родители и учители от училището и ДГ гостуваха в

ОУ „Антон Страшимиров „ с.Бохот за обмяна на

опит. Благодаря на колегите за чудесното

посрещане там и за споделения собствен опит в

работата с родители. Срещата ни там беше

високо оценена от присъствалите родители и

колеги.



На 02.04. по плана на проекта проведохме пикник с

мото „Природата – извор на здраве“, в който се

включиха около 200 родители и деца. Имаше

множество игри и конкурси, шеги и приятно

прекарани часове. Дори за нас самите беше

изненадващо колко много хора уважиха събитието и

се веселиха и състезаваха заедно с децата си.



Великденски кулинарен конкурс и изложба на цветя

като поредна изява на Родителските работилници.



Тържествено  отбелязване  на  24  май . В подготовката на 

празника под надслов “На теб, училище,  с  любов!” активно се 

включиха родители, ученици и учители.  





След проведена анкета сред родители, ученици и учители,

най активните родители бяха наградени с грамоти за

добро родителство. Всеки учител получи грамота за

проявените най-ярки професионални и личностни

качества през учебната година. Домакин на събитието

беше кмета на селото – г-жа Раловска.



Проектът завърши с провеждане на екскурзия - награда в три 

посоки на северозапада. (по избор на децата и родителите): 

Видин, Вършец  и  Плевен.



Нашите изводи от случването на проекта:

• Ако училището не положи специални усилия, насочени

към привличане на родителите в процеса на

образованието на собствените им деца, не може да

очаква подкрепата на семейството;

• Обмяната на опит с други училища, включването на

родители в съвместни визити е много ползотворно –

това е начин за убеждаване без думи, възможност за

„поглед отстрани“ ;

• Срещите с хора от ромската общност, успели чрез

образование, носят голям заряд и за родителите, и за

учениците;

• Спортът и природата са чудесно средство за

обединяване на хората от различни възрасти, етноси,

социално положение, образование;

• Празниците и конкурсите с участието на родители са

пътища за сближаване между родителите и педагозите,

следва да се залагат ежегодно в училищния календар;



• За да се превърне от институция в общност,

училището се нуждае от неизменните три

елемента – ученици, учители, родители, а

взаимното доверие е „лепилото“, което ще

извърши промяната.

• работата с родители е сложна, изисква хъс за

работа и нови подходи . Самите родители не

осъзнават достатъчно своите отговорности и

трябва да бъдат насочвани за добро

родителстване, за да бъдат полезни както за

децата си, така и да подпомогнат резултатността

от усилията на училищния екип;

• Работата с родители е много изтощителна,

изисква голям ресурс от време , организационни

умения , идеи, финанси и желание за споделяне.

Но без постоянство не би могло да се съхрани

постигнатото и да се гради върху него в

следващите години;



Ирена Янкова – Директор

на ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава


