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ПРОГРАМА: 
 

ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ  
 

 
Тематичен кръг: 
 
•  Доминиращи нагласи във взаимоотношенията между 

училището и родителите. Очаквания и не-очаквания от 
двете страни. Традиционни форми на взаимодействие – 
послания, съдържание, резултати, ефективност. 

 
•  Цели на взаимодействието на училището и родителите: 

интересите на двете страни и интересите на детето. 
Конфигурации, противоречия, комуникации.  

 
•  Детето – част от системата Семейство. Как да помогнем 

на родителите да помагат на детето. Родителски 
стилове. Конфликти и тяхното разрешаване. Проблемни 
точки при децата: девиантно поведение, СОП и др. 
Проблемни точки при родителите: липсващи родители, 
родители със заболявания и др. 

 
•  Родителите като част от училищната общност: 

потенциал на родителите и потенциал на общността.   
 
 

Цели на програмата  
Основната цел на програмата е да развие у педагозите 
нагласи за сътрудничество и умения за конструктивно и 
ефективно взаимодействие с родителите. 
 
Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
•  Академична компетентност - развитие на уменията за опознаване и оценка на 

особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на 
децата и учениците 

•  Педагогическа компетентност - развитие на уменията за планиране на дейности 
за подкрепа на деца и ученици в различни специфични условия; развитие на умения 
за включващо обучение, превенция и справяне с конфликтни ситуации, за 
разпознаване на причини и фактори за агресивно, асоциално и антисоциално 
поведение и съответно противодействие 

•  Комуникативна компетентност - развитие на уменията за приобщаване на 
родителите за постигането на образователни цели, за организиране и реализиране 



на дейности и проекти, за подкрепа и поощрение на усилията на родителите на 
деца и ученици със специални образователни потребности, с обучителни 
трудности или в неравностойно положение за справяне с различни социални 
проблеми – изолацията, бедността и др. 

•  Организационна компетентност - развитие на уменията за създаване и прилагане 
на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика, за 
изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна 
дисциплина 

 
 
Методи на обучение: 
•  Лекции и презентации 
•  Групови дискусии 
•  Симулации, драматизации, решаване на казуси 
•  Игрови техники, невербални упражнения 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
•  Променени нагласи в отношението и очакванията към родителите 

 
 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
Не са необходими 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

50% теоретична част, 50% практическа част 
 
Продължителност на обучението: 16 часа 
 

 
Брой квалификационни кредити: 1  
 

 
Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 
 

 
Обучители, включени в програмата: 
● Генадий Матвеев 
● Светлана Нанчева 
● Юрий Анджекарски
● Теодор Карайончев 
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