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Целеви групи и участие на заинтересованите страни 

Деца и родители от семейства в риск, от етнически малцинства и маргинализирани групи.

Резултати и въздействие

1. Запознаване на деца и родители от семейства в риск с нови, нетрадиционни за бита и 
културата им здравословни храни.

2. Въвеждане на тези храни в ежедневното хранене на децата.

3. Въвеждане на тези храни в менютата на семействата в риск, от маргинализирани групи 
и др.

Като косвени резултати можем да отбележим – намалено количество изхвърлена храна и раз-
виване на по-здрави деца. 

Положителните въздействия върху родители, деца и като цяло – върху образователната инте-
грация на децата и общуването на родителите, са несъмнени и трайни.

 „Работилничка с мама“

ОУ „Гео Милев“

Обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Белозем

Цели 

Общите цели на добрата практика са насочени към превръщане на училището в желана терито-
рия, където всички са заедно и всеки е значим за групата, семейството и общността.

Специфични цели са обогатяване на социалната култура на участниците в процеса, утвържда-
ване на ролята им за правилното развитие на децата от уязвимите социални групи и активното 
им включване в системата на предучилищното образование.

Ресурси 

Човешки ресурси – най-важното звено за реализиране на целите на всяка образователна и 
обществено значима дейност и инициатива. Активно участие на образователния медиатор – 
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посредник и партньор при приобщаването на децата от общността към социалния живот в на-
селеното място. 

Финансови ресурси – обогатяване на материалната база с дидактични материали и игри, при-
веждане на образователната среда в съвременен вид. По-голям достъп до качествени пособия 
за по-пълно разгръщане на творческия потенциал на децата.

Изпълнение 

Това е съвместна инициатива между училище (учител, медиатор), семейство (родител, 
майка, баба) и дете. В краткосрочен план се предвижда включване на всички участници 
в конкретна инициатива, свързана с празника на майката – със съпреживяване на съби-
тието и активно участие в дейността. В дългосрочен план се планира участие в подобни 
инициативи, свързани с училищния живот и празничния календар на общността, учили-
щето и групата деца.

Темата на практиката е „Щъркел шарен дългокрак“. Практиката се осъществява с деца от под-
готвителните групи в училището (5- и 6-годишни) при ОУ „Гео Милев“, с. Белозем – учебно за-
ведение със 175-годишна история – Европейско село на белия щъркел. Всяка пролет покривът 
на училището става дом на до 20 двойки щъркели, които с неуморния си труд и врява възраждат 
живота и дават начало на нов, сгряват сърцата и дават надежда. Мястото е богато на история и 
традиции, в него съжителстват различни етнически и религиозни общности. Има добро взаимо-
действие между културно-просветни институции – читалище, училище, християнски храмове 
(католически и православен).

Практиката се реализира като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие – праз-
ници и развлечения. Работата с целевата група на семейства от уязвими групи е специфична 
и изисква допълнителни усилия, за да бъдат убедени родителите в смислеността на проекта 
и значението на дейността за тяхното и на децата им емоционално и социално обогатяване. 
Най-трудно се гради доверие към институциите в тази общност – това са хора, твърде привър-
зани към семейството и по свой начин загрижени преди всичко за физическото оцеляване на 
децата си.

При реализирането на практиката главният посредник между семейството и училището 
е образователният медиатор, който има своето място в социалния живот на общността; 
той е част от нея и на базата на своя опит и ежедневното си общуване със семействата 
стопява дистанцията между училището и света на тази затворена и твърде уязвима общ-
ност.
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Целеви групи и участие на заинтересованите страни 

Целева група: ромската общност, в частност семействата и техните деца, от три села – Белозем, 
Болярино и Шишманци. От социологическа, психологическа и педагогическа гледна точка се-
мейството е ключовата институция сред ромите, затова е необходимо усилията ни да се насочат 
към повишаване на капацитета ѝ, за да е неотменен и достоен партньор на училището, на който 
може да се разчита.

Резултати и въздействие

Преки и косвени резултати: Повишаване на доверието към учителя и училището. Отвореност 
и отговорност към възпитателно-образователната работа. Активност при комуникацията с 
учителя, медиатора и ръководството на училището, интерес към училищния живот.

Повишаване на посещаемостта и успеваемостта на децата. По-голяма заинтересованост от по-
ведението и участието на децата в учебния процес. По-добра хигиена и отговорност към поста-
вените от учителя задачи.

Адаптиране

Практиката би могло да се адаптира към всяка съвместна инициатива на училището и семей-
ството. Като част от допълнителните форми на педагогическо взаимодействие – празници и 
развлечения (рождени дни, театрализирани игри, посещение на културни институти, отбеляз-
ване на официални празници).


