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Равен шанс за децата 

 Мнозина напускат родното място и търсят 

препитание в чужбина 

 Децата им се отглеждат от баби и дядовци 

 Липсата на семейството и общият модел 

на училището не дават равен шанс на тези 

деца 



Създаване на подкрепяща среда в 

училище и общността 

 На първо място поставихме децата в една 

по-дружелюбна обстановка 

 В училище създадохме условия, за да 

могат децата да покажат своите силни 

страни, да бъдат забелязани 



Свободно пространство 

 Създаване на пространства, в които 

децата да изразяват себе си 



Свободно пространство в училищен 

коридор 

 Децата творят когато са в междучасие 

 Изработват нещо свое, когато по някаква 

причина не са в час 

 Разказват за себе си 



Занимания по изкуства и 

професионални направления 

 Практически упражнения за заснемане на 

репортаж и провеждане на интервю 

 Етнографска работилница 

 Школа по иконопис 

 Театрално ателие 

 Група по фотография 

 



Занимания по изкуства и 

професионални направления 



Подпомагащ екип от родители, 

бизнесмени, културни дейци 

 Партнирането с училищeто е съвременен 

модел на сътрудничество между 

заинтересованите страни, които носят 

отговорност за създаването на условия за 

най-доброто развитие на децата.  

 Съществен момент в проекта “Още един 

шанс за успех” бе засиленото 

партньорство със семейството и 

използване ресурса на местната общност.  



Обучение на учители и родители 

 Организирахме два семинара с участието 

на родители и учители. На тези обучения 

дискутирахме проблемите на съвместната 

работа между семейство и училище. 

 Създадохме „Училище за родители”. Всеки 

месец родителите имат възможност да се 

срещат с класните ръководители и с 

психолог, за да обсъждат актуални 

проблеми на обучението и възпитанието 

на децата. 

 



Родители и учители заедно 



Участие на родители в класни и 

извънкласни дейности с децата 

 Учителите да повярват, че родителите 

могат да организират занимания с децата. 

 Родителите да покажат на децата какво 

умеят. 

 Да се намери подходящо време за такива 

занимания. 



Родители в училище 



Родители в училище 



Партньорство между училището и 

общността 

 Съвместна работа с учители-пенсионери 

 Партньорство с жители на съседните села 

 Партньорство с бизнес 



Работа с учители-пенсионери 



Празници 



Фейсбук страницата като виртуално 

училище 

 Бърза и точна информация  

 Обратна връзка 

 Създава се доверие  

 Популяризиране на дейностите. Търсене 

на съмишленици 

 Инициатива “Фейсбук приятели в училище” 



Настоящата презентация стана възможна благодарение на 

помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” 

по програма “Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация “Оук” и 

Фондация “Велукс” 


