
Какви са трудностите в работата с родителите? : 

 Родителите бързо губят интерес; 

 Трудно се възприемат родителите от родителските клубове в общността; 

 Не работят в екип  по между си и с училището; 

 От много населени места са, което допълнително затруднява събирането им; 

 Много пътуват от и към други населени места, както от и към чужбина; 

 Майките са по – активни; 

 Калайджиите не са на разположение по 2-3 месеца в учебната година; 

По отношение на работата със застрашени ученици, участниците изведоха следното: 

Трудности и предизвикателства: 

 Ранни бракове – проблем № 1 

 Бездействие на заинтересованите институции ( необходима е по-добра координация между 

институциите). 

 Липса на обратна връзка от институциите към училището 

 Санкциониращите мерки ( в сегашния им вид) не работят. Да има друг вид санкции – спиране на 

всякакъв вид социални подпомагания. 

 Необходими са междуинституционални срещи. 

 Много пътувания в страната и в чужбина 

 Необходими са средства за транспорт и учебници на гимназистите 

 Работят със семейството си и отглеждат по-малки деца в къщи. 

 Родителите злоупотребяват с удостоверенията за преместване, за да изведат децата си от 

системата на образованието безпроблемно. 

 Сегашното поколение родители са по-безотговорни от техните родители. 

 Отговорностите на родителите не са порпоционални на тези на училището (необходимо е да има 

система за мониторинг на изпълнението на задълженията на родителите) 

Постигнатите успехи в работата със застрашените са: 

 Индивидуална работа със застрашените ученици, според конкретния случай (която може да 

доведе и до усещането, че ще завърши, въпреки всичко); 

 Застрашените деца идват в училище, въпреки родителите си; 

 Родителите имат по-голям интерес към продължаване на образованието; 

 Добро партньорство с някои общини - Тунджа и Сливен; 



 Повече извънкласни дейности за задържане и превенция на отпадането на учениците; 

 Повече инициативи от родителите; 

 Обвързване на работа и образование (в професионалните гимназии); 

 Обучението на застрашени ученици в реална работна среда е доста мотивиращо за тях и ги 

променя позитивн). Те виждат връзката на образованието и реализацията. 

По време и на двете срещи, екипите от училища си изработиха общи концепцииза 

предложение за финансиране по малките грантове.  Екипите бяха разделени, съобразно 

окончателното разпределение на екипите по малките грантове, което беше съгласувано 

предварително с училищата в регионите през месец октомври 2016г. 

  

 


