
виждаш ли ме?
Dikhes lji man?

Da li m vez?

КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ
ЗАЩО И КАК

ДА ИЗГРАДИМ ПАРТНЬОРСТВО
СЪС СЕМЕЙСТВАТА?



Проектът е финансиран от ЕС чрез ЕСФ и Офис на Неправителствените 
Организации към Правителството на Република Хърватия. Брошурата е 
създадена от Отворена Академия „Стъпка по стъпка“ - Хърватия.

Настоящата брошура е преведена, адаптирана и публикувана от Мрежа за 
ранно детско развитие в ромска общност в България, която се координира от 
Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Твърденията по-долу се отнасят за всички лица, които принадлежат към 
посочените общности, без оглед на техния пол.



ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПАРТНЬОРСТВО 
С РОДИТЕЛИ ОТ 
МАЛЦИНСТВЕНИ 
ОБЩНОСТИ
Семейството има ключова роля за развитието 
и ученето на децата. Голям брой изследвания 
дават надеждни доказателства, че родителите, 
семейството и домашната среда са сред 
най-важните фактори, формиращи детското 
развитие.

В предучилищното образование и основното 
училище солидното партньорство между 
представителите на съответната институция и 
семействата създава основа за стимулираща 
среда за учене.

Родителите са най-добре запознати с 
интересите, напредъка и мотивацията на своите 
деца, като едновременно с това са и най-
важните личности в живота им. Като добавим и 
факта, че първичната социализация на децата 
се случва в семейството, лесно е да се заключи, 

че тъкмо родителите са най-подходящият 
източник на информация за тяхното дете, на 
базата на която да бъде проследен напредъка 
му и да бъдат предложени цели, стратегии и 
дейности за осъществяване на по-ефективно 
взаимодействие с него. Освен че са важен 
източник на информация за изграждане 
на по-стимулираща среда за развитието и 
ученето на децата, родителите имат и права и 
задължения, а възпитателно-образователните 
специалисти имат отговорността да им 
помагат в тяхното осъществяване.

.

Родителите от малцинствените общности, 
и по-специално родителите в семейства с 
нисък социално-икономически статус и с 
ниска степен на образование, често биват 
подценявани като източник на знания и 
информация за децата, които биха могли  да 
доведат до подобряване на възпитателно-
образователния процес и да подкрепят всички 
участници в него – децата, семействата, 
учителите.

Въпреки че на пръв поглед изглежда, че  това 
сътрудничество трябва да бъде започнато от 
родителите, защото те в най-голяма степен 
са отговорни за развитието  и грижите за 
своите деца, първата стъпка трябва да бъде 
направена от учителите. Затова е необходимо 
не само да бъде налице разбиране, че 
сътрудничеството между родителите и 
образователните институции  е важно, но 
и да съществува възможност то да бъде 
осъществявано на практика.

ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 
НА ДЕЦАТА Е ОБЩА ОТГОВОРНОСТ 
НА СЕМЕЙСТВОТО И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, 
ЗАТОВА КАЧЕСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС 
НЕ БИ МОГЪЛ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ БЕЗ 
ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ТЯХ.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Първата стъпка в 
посока изграждане на 
сътрудничество трябва 
да бъде направена от 
учителите
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ЗАЩО Е ВАЖНО 
АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА 
РОДИТЕЛИТЕ?
Активната роля на родителите в 
образованието и възпитанието на техните 
деца се обуславя от редица фактори: свързани 
със законодателството, контекстуални, 
психологически и професионални. 

Свързани със законодателството  фактори 
– Конвенцията на Обединените нации за 
правата на детето признава водещата роля 
на родителите и семейството в грижите и 
защитата на децата, както и ангажимента, 
който има държавата за подкрепа на 
родителите и семейството, за да изпълнявате 
успешно тази роля. 

Социални  фактори – Когато излязат от 
семейството, децата трябва да попаднат 
в среда, която цени тяхната идентичност, 
културна и общностна принадлежност, и която 
способства за  продължаващото изграждане 
на тази идентичност. По този начин те ще 
имат възможност да развият самоуважение 
и да вземат самостоятелни решения  извън 
границите на своето семейство.

Психологически фактори – Научните 
изследвания показват, че когато родителите 
държат на образованието, има по-голяма 
вероятност и техните деца да ценят повече 
своите образователни усилия и да имат висока 
самооценка. Съществуват доказателства, 
че сътрудничеството между семействата и 
образователните институции има положително 
въздействие върху развитието на социалните 
умения на децата, техния самоконтрол и 
способността им да вземат решения вкъщи, в 
училище, и по-късно в живота.

Професионални фактори – Активното 
участие на родителите и семейството в 
образованието и възпитанието на децата има 
положителен ефект върху тяхното развитие 
и учене. Комуникацията на родителите с 
възпитателните и образователните институции 
дава възможност на учителите да разберат по-
добре потребностите на всяко дете и води до 
повишаване на престижа на тяхната професия 
в общността и изпитване на по-голямо 
удоволствие от работата. 

Партньорството между семейството и 
образователните институции може да се 
основа на базата на няколко принципа 
(Wolfendale и Sheila, по Rangelov-Jusović, 
2007):

1. Основно право на родителите е да 
участват в процеса на вземане на 
решения относно техните (а и на други) 
деца.

2. Възрастните, чиято цел е добруването 
на техните деца, имат право да 
допринасят с различни, но също 
толкова ценни знания и опит, във 
взаимоотношенията си със съответната 
образователна институция.

3. Всеки, който участва в образователно-
възпитателни дейности, допринася към 
придобитите от децата знания и към 
процеса на тяхното възпитание, и 
носи отговорност за своите действия 
и решения.

4. Родителите имат право гласът им 
да бъде чут и мнението им да 
бъде уважено в рамките на 
образователно-възпитателната 
система/ процес, както и в рамките 
на всички останали системи, които 
се отнасят до благосъстоянието на 
децата.
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ДОБРИТЕ СТРАНИ НА 
ПАРТНЬОРСТВО С 
РОДИТЕЛИТЕ
  Когато всички възрастни работят заедно 

в най-добър интерес на децата, децата 
имат възможност да развият собствения си 
потенциал.

  Качественото сътрудничество дава 
възможност на родителите да изградят 
домашна среда, която стимулира 
развитието на децата (чрез тяхното 
отношение, както и чрез материалите, 
играчките и книжките, използвани в 
дейностите с децата). 

 Активната нагласа и проявата на 
заинтересованост от страна на 
семейството се отразява положително 
върху постиженията на децата на всички 
етапи от техния живот.

 Сътрудничеството между родителите 
и образователните институции е два 
пъти по-надежден показател за успеха 
на децата от социално-икономическия 
статус. Организирането на беседи с 
родители на теми, свързани с развитието 
на децата; организиране на съвместни 
събития, празници и екскурзии; регулярно 
провеждане на анкети; дни на отворените 
врати и други подобни дейности за 
изграждането на ефективно партньорство 
с родителите имат десет пъти по-голямо 
влияние върху постиженията на децата в 
сравнение с други фактори на успеха.

 Колкото по-активно родителите от 
малцинствените общности участват в 
работата на съответната образователна 
институция (детска градина или училище), 
толкова по-висока е степента на доверие, 
и съответно интересът към училищните 
дейности и образователните ситуации.

Когато родителите вземат активно участие в 
образованието на своите деца, децата:
  имат по-добри постижения в училище;
  отсъстват по - рядко;
  имат по-голяма мотивация за работа и по-

голямо самоуважение;
  вероятността за отпадане от 

образователната система е по-малка;

  по-рядко започват да използват 
психоактивни вещества;

  проявяват агресия в по-малка степен и са 
по-дружелюбни по отношение на своите 
връстници.

Съществуват и редица други непреки ползи 
от активното участие на родителите в
образователния процес на децата:
  ограничаване на погрешните схващания 

от страна на родителите и педагогическите 
специалисти по отношение на мотивите, 
мненията, намеренията и способностите 
на децата и родителите от етническите 
малцинства;

  предоставяне на по-адекватна подкрепа 
на академичното, социалното и 
емоционалното развитие на децата от 
страна на техните родители;

  подобряване на родителските умения;
  повишаване на самочувствието и 

самоувереността на родителите;
  превръщане на родителите в съюзници на 

съответното училище или детска градина, 
за които те активно започват да се 
застъпват в своята общност.
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РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА ОТ 
РОМСКАТА ОБЩНОСТ ЗАСЛУЖАВАТ 
МНОГО ПО-ГОЛЯМА ПОДКРЕПА, 
ОСОБЕНО КОГАТО СТАВА 
ДУМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ– 
НЕ САМО ПОРАДИ ЕЗИКОВАТА 
БАРИЕРА И КУЛТУРНИ СПЕЦИФИКИ, 
НО И ПОРАДИ ДИСКРИМИНАЦИЯТА, 
НА КОЯТО Е ИЗЛОЖЕНА РОМСКАТА 
ОБЩНОСТ, НЕГАТИВНОТО 
ОТНОШЕНИЕ НА РОМИТЕ КЪМ 
СОБСТВЕНИТЕ ИМ СПОСОБНОСТИ, 
КАКТО И ПОРАДИ ДЪЛБОКОТО ИМ 
НЕДОВЕРИЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ, КОЕТО СЕ ОСНОВАВА 
НА ТЕХНИЯ ЛИЧЕН НЕГАТИВЕН ОПИТ 
ПО ВРЕМЕ НА СОБСТВЕНОТО ИМ 
ОБУЧЕНИЕ.
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ПРЕЧКИ ПРЕД 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ПАРТНЬОРСТВО С 
РОДИТЕЛИ ОТ РОМСКИ 
ПРОИЗХОД

ПРЕЧКИ ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ

  недостатъчно възможности за 
сътрудничество;

 липса на достъп до информация 
относно възможностите за 
сътрудничество;

 липса на достъп до съответното 
училище (отдалеченост, липса на 
транспорт);

 смущение или дори страх от 
непознаване на училищната система;

 неразбиране на езика на 
мнозинството, което може да 
възпрепятства родителите в 
комуникацията им с персонала на 
училището и другите родители;

 липса на време или липса на достъп 
до дейности поради времето, в което 
са организирани;

 усещане за изключване от живота на 
общността;

 непризнаване на собствената 
идентичност или недостатъчна 
видимост на идентичността на 
ромските семейства в рамките 
на образователната институция, 
което води до усещане за липса 
на принадлежност към съответната 
общност;

 усещане, че образователните 
дейности са наложени, не отразяват 
техните действителни потребности, и 
не водят до изграждане на ефективно 
сътрудничество и взаимодействие;

 страх от осъдителни коментари и 
загуба на контрол.

ПРЕЧКИ ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ:

  страх, че родителите ще обсъждат 
работата им;

  страх от загуба на контрол;
  липса на ресурси;
  недостиг на знания и умения 

по отношение изграждане на 
сътрудничество с родителите;

  съществуващи предразсъдъци спрямо 
ромите в обществото и общността, 
в резултат на които педагогическите 
специалисти имат занижени 
очаквания от децата и включването 
на родителите от ромски произход в 
образователните дейности.

Изследванията показват, че родителите с 
по-нисък социално-икономически статус 
участват в по-малка степен в общи дейности 
с образователните институции. Причините за 
това са многобройни: недостиг на време и 
енергия; неловкост поради по-ниската степен 
на образование, недостатъчно владеене 
на езика (напр. ако не говорят български 
език или не го говорят гладко); неразбиране 
на информацията и препоръките, които 
получават от страна на учителите и останалия 
педагогически персонал; усещане, че не са 
добре дошли в образователната институция; 
мнението на учителите и на останалия 
персонал по отношение на това, че им 
липсва заинтересованост или способности да 
помогнат на децата им в ученето. Родителите 
от малцинствени общности или тези, които 
живеят в бедност също могат значително да 
допринесат за напредъка на своите деца, 
ако съответната образователна институция ги 
насърчи и насочи към определени дейности за 
сътрудничество.
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Различни разбирания на родителите 
и учителите за ролята на семейството 
и образователните институции 
по отношение на възпитанието и 
образованието на децата
Съществуват различни разбирания на 
родители и учители относно техните роли и 
отговорности за подпомагане процеса на 
учене при децата. Средата, в която живее 
семейството оказва съществено влияние 
върху степента на участие на родителите в 
образователния процес, и определя дали ще 
се отнасят с уважение или гняв, или  ще бъдат 
крайно критични по отношение на училищното 
образование. Действията на родителите са 
силно повлияни от мнението на техните близки 
и приятели относно нещата, които са важни 
и приемливи. Освен това, разбиранията на 
учителите, които най-често принадлежат към 
доминиращата общност, по отношение на 
тяхната роля, също се формират под влиянието 
на културната среда, в която са възпитавани и 
образовани. Поради тази причина родителите 
от малцинствените групи и учителите от 
доминиращата общност често не споделят 
еднакви разбирания и очаквания за ролята на 
семейството и училището при възпитанието и 
ученето на децата. Това са съвсем нормални 
културни различия.
За изграждане на по-добро разбиране на 
техните роли, родителите и учителите могат 
да бъдат насочени към родителството (напр. 
'Родителите са най-важните възпитатели 
на децата'), към ролята образователните 
институции (напр. 'Училището или 
детската градина възпитава децата.'), към 
необходимостта от сътрудничество между 
учителите и родителите ('За развитието и 
успеха на децата е необходимо активно 
сътрудничество между родителите и учителите. 
И едните, и другите са еднакво отговорни за 
благополучието на  децата').

Несъответствие между разбиранията 
и културните ценности на учителите и 
родителите
Днес учителите и родителите често  
принадлежат към различни социално-
икономически, етнически и други групи, което 
значително влияе върху техните разбирания и 
културните ценности. Обикновено родителите 
и учителите поставят различен акцент върху 
факторите, които влияят върху изграждането 
на доверие в техните взаимоотношения. 
Например, възможно е родителите да смятат,  
че за образованието на техните деца най-
важни са знанията и уменията на учителя, 
докато учителите са на мнение, че 
образованието на децата би било най-
ефективно, ако родителите имат сходни с 
учителите идеи и разбирания за тяхното 
възпитание и образование.
В образователните институции преобладават 
зададени културни символи, обикновено 
културните образци на учителите и на 
доминиращата общност, а от родителите се 
очаква да се приспособят към тези норми. 
От друга страна, училището или детската 
градина не се стреми да опознае културите, 
които доминират в семействата, нито пък 
да ги интегрира в образователната рамка. 
Този модел, наречен модел на дефицита, е 
вреден, тъй като не осигурява достатъчно 
възможности на родителите от малцинствените 
общности да развиват положителни 
нагласи към образователните институции и 
образованието, и да изградят добро 
сътрудничество между образователната 
институция и общността, в която живеят. Вместо 
да мислим как да приспособим родителите 
от тези групи към доминиращата култура и 
нейния начин на живот, трябва да ги приемем 
като партньори, които могат да допринесат за 
напредъка на децата с всички достойнства на 
тяхната идентичност.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
ТРЯБВА ДА НАСЪРЧАВАТ СВОИТЕ 
ЕКИПИ ДА ПРИДОБИВАТ ПО-
ШИРОКИ ПОЗНАНИЯ ЗА КУЛТУРНОТО 
МНОГООБРАЗИЕ, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА 
В СЕМЕЙСТВАТА И ОБЩНОСТИТЕ, ОТ 
КОИТО ДЕЦАТА ПРОИЗХОЖДАТ.



КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ - ЗАЩО И КАК ДА ИЗГРАДИМ ПАРТНЬОРСТВО СЪС СЕМЕЙСТВАТА?

Вяра на родителите в собствените 
способности
Изследванията показват, че родителите, които 
имат високо ниво на увереност в собствената 
си знания и умения, имат по-голям успех 
в сътрудничеството с образователните 
институции. Родителите участват по-активно 
в живота на училището или детската градина, 
когато вярват, че:

  разполагат със знанията и уменията, които 
са им необходими, за да помогнат на 
децата си;

  децата им могат да научат нещо от техния 
опит;

  могат да намерят други източници на 
знания и умения, ако е необходимо; 

  онова, което правят, има положителен 
ефект върху процеса на учене на техните 
деца.

Предучилищните институции и началното 
училище могат да влияят върху чувството  за 
компетентност на родителите, като ги включват 
активно, проявявайки съответната степен на 
уважение и доверие, в планираните дейности 
в рамките на конкретната образователна 
институция. Тези дейности водят до повишаване 
на самочувствието и самоуважението на 
родителите, а това важи в особено голяма 
степен за социално слабите семейства.

Родителите нямат усещането, че тяхното 
сътрудничество е желано от страна на 
училището или детската градина
Родителите са готови да сътрудничат, ако 
имат ясна покана и подкрепа от страна на 
учителите от конкретното училище или детска 
градина, но и от страна на собствените им 
деца. Дори когато са мотивирани, родителите 
имат нужда от определени насоки от страна 
на учителите, за да могат да участват 
активно в образованието на своите деца. 
Тези насоки могат да бъдат в писмен вид, 
да бъдат представени под формата на 
кратки обучения, в които на родителите да 
се представят определени стратегии, игри и 

дейности с децата вкъщи, или под формата на 
по-дълги обучения за родители, които се водят 
от специалисти от училището или детската 
градина.

УКАЗАНИЯ

ВАЖНО Е ДА ОСЪЗНАВАМЕ, ЧЕ 
ВСЕКИ ОТ НАС МОЖЕ ДА ИМА 
ПОГРЕШНО МНЕНИЕ ЗА ДРУГИТЕ 
КУЛТУРИ ПОРАДИ ВЛИЯНИЕТО НА 
КУЛТУРАТА, В КОЯТО Е ОТРАСНАЛ.

Родителите се 
нуждаят  от 
определени 
насоки от 
страна на 
образователните 
институции
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КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ - ЗАЩО И КАК ДА ИЗГРАДИМ ПАРТНЬОРСТВО СЪС СЕМЕЙСТВАТА?

ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ 
ЗА РОДИТЕЛИТЕ ОТ 
РОМСКИ ПРОИЗХОД
'Родителите роми се грижат зле за децата 
си' – Децата роми живеят в бедност в много 
по-голяма степен от другите деца. Поради 
това, че децата не разполагат с адекватно 
облекло и/или училищни принадлежности, 
мнозина вярват, че родителите се грижат зле 
за тях. Необходимо е да се прави разлика 
между бедност и липса на грижа, както и да 
се вземе предвид, че родителите трябва да 
бъдат информирани за най-добрия интерес 
на детето (напр. ако родителите наказват 
физически децата, е необходимо да бъдат 
информирани за последиците от подобно 
поведение, както и за законовите положения  
по отношение на  физическото наказание в 
България.

'Родителите роми не държат на 
образованието на своите деца' – Много 
родители, особено ако не са образовани, 
имат високи очаквания по отношение 
на образованието в училище и поради 
тази причина оставят възпитанието и 
образованието в ръцете на институциите, т.е. 
на училищата и детските градини. По данни от 
национално представително проучване сред 
ромските общности в България от 2019 година, 
проведено от „Global metrics“ и възложено 
от ТСА, все по-голям дял са ромите, които 
смятат, че е добре ромските младежи да 
получават по-високо образование като най-
често посочваното е средно образование, 
следвано от висше. В същото време намалява 
делът на лицата, които смятат, че основното 
образование е достатъчно.

'Родителите роми не могат да помагат 
в образованието на своите деца' – 
Смята се, че необразованите родители, 
каквито има често сред ромите, не могат да 
помагат на своите деца с уроците в училище. 
Успешните учители оказват на родителите 
подкрепа в грижите за техните децата, без 
оглед на степента на тяхното образование.  
Създаването на семейна среда, която 

стимулира  ученето, и в която децата се 
чувстват обичани и защитени, не е свързано 
с образованието на родителите. Това       
явление е едно сериозно предизвикателство 
и изисква много усилия, особено при крайно 
бедните семейства, чиято основна задача е да 
оцеляват.

'Ромите лъжат' – Много родители роми 
живеят в страх – понякога реален, понякога 
в резултат от собствените си предразсъдъци 
по отношение на институциите за социални 
грижи – че някой ще им 'отнеме' децата. 
Това е причината, поради която са склонни 
да представят семейното си положение като 
по-добро, отколкото е всъщност. Понякога, 
за да оцелеят те представят семейното си 
положение в по-лоша от реалната светлина. 
И в двата случая е погрешно да се правят 
обобщения,  когато се опитват да реализират 
правата си в областта на социалните 
грижи, а 'лъжата' трябва да се разглежда от 
гледна  точка на лишенията, които изтърпява 
семейството. Трябва да се знае, че много 
роми говорят на ромски език вкъщи и, 
въпреки че е трудно това да се разбере, те 
не познават достатъчно официалния език, на 
който се обръщат към тях в училището или в 
детската градина.

Необходимо е да 
се прави разлика 
между бедността и 
липсата на грижи, 
както и да се отчете 
необходимостта 
родителите да бъдат 
информирани по 
отношение най-
добрия интерес на 
детето
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РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛАГАТ 
ПЪЛНОЦЕННИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА, 
КОГАТО СА ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ.



КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ - ЗАЩО И КАК ДА ИЗГРАДИМ ПАРТНЬОРСТВО СЪС СЕМЕЙСТВАТА?

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПАРТНЬОРСТВО 
С РОДИТЕЛИТЕ ОТ 
МАЛЦИНСТВЕНИТЕ 
ОБЩНОСТИ
Изграждането на партньорство с родителите 
осигурява възможност те организирано, 
смислено и последователно да сътрудничат 
при вземането на решения, които се отнасят 
до техните деца, както и в планирането, 
провеждането и оценката на програми и 
дейности, насочени към техните деца. Този 
процес включва редовна двустранна и 
пълноценна комуникация между родителите 
и учителите, както и сътрудничество между 
родителите при вземането на решения. 
Важно е родителите да играят ключова роля 
в развитието на своите деца, както и да имат 
стимул да бъдат пълноправни партньори в 
тяхното образование и развитие в обществото. 

РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА 
РОДИТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС НА ТЕХНИТЕ ДЕЦА

Въз основа на своите дългогодишни 
проучвания Джойс Епщайн (Joyce Epstein) 
идентифицира шест форми на сътрудничество 
с родителите: родителство, комуникация, 
доброволчество, работа вкъщи, вземане на 
решения и сътрудничество с общността:

РОДИТЕЛСТВО – помощ за семействата да 
създадат в дома си среда, която да подпомага 
децата в тяхното учене и развитие.
Примери:
Работилници за родители и представяне на 
идеи, които да помогнат на родителите да 
създадат в домовете си добри условия за 
децата, предоставяне на литература (напр. 
раница с книги, която се дава на децата за 
определен период от време, като след това 
раницата трябва да бъде върната обратно в 
образователната институция; 'библиотека за 
родители') и др.

Предизвикателства:
Информацията трябва да се предоставя 
на всички родители, а не само на онези, 
които редовно участват в работилниците и 
родителските срещи.
Да се даде възможност на семействата да 
споделят с училището или детската градина 
информация за своя произход, култура, за 
потребностите на членовете на семействата, 
съществуващите в семейството знания и 
умения.
Да се проверява дали информацията, която 
родителите и учителите разменят помежду си 
е ясна и полезна.

КОМУНИКАЦИЯ – развиване на 
ефективни форми на комуникация между 
образователната институция и семейството 
относно образователното съдържание  и 
напредъка на децата, както и използването на 
тази информация за съвместно планиране и 
договаряне.
Примери:
Редовни срещи с родителите в рамките на 
родителските срещи, както и предоставяне 
на информация, посещения на родителите в 
училището или детската градина, разговори 
по време на обяда (целодневен престой), 
'сутрешно кафе' с родителите, изпращане 
веднъж месечно на писмо до семейството –за 
да могат родителите да бъдат информирани 
за напредъка на детето, писма/телефонни 
обаждания, посещения на учителя в 
семейството, информиране на родителите за 
успехите на образователната институция  и 
плановете за подобряване на работата в нея.
Предизвикателства:
Да се осигури разбираема и ясна форма, 
както и определена честота на всички видове 
писмена и устна комуникация. 
Да отчита развитието на положителни 
отношения със семействата с по-ниско 
образование.
Да се установи ясна двупосочна комуникация 
между учителите и семействата.
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КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ - ЗАЩО И КАК ДА ИЗГРАДИМ ПАРТНЬОРСТВО СЪС СЕМЕЙСТВАТА?

ДОБРОВОЛЧЕСТВО – организиране на 
взаимна подкрепа и помощ между родителите, 
и насърчаване на родителите да съдействат в 
тези дейности.
Примери:
В началото на учебната година да се 
провеждат анкети, за да се установи кои 
родители желаят да бъдат доброволци и какви 
са техните таланти и умения.
Предизвикателства:
Да се убедят родителите, че имат талант и 
умения да бъдат доброволци в класа, без 
оглед на степента на тяхното образование.
Да се съгласува свободното време и уменията 
на доброволците така, че да задоволяват 
потребностите на училището или детската 
градина, учителите и децата.

УЧЕНЕ ВКЪЩИ – предоставяне на 
информации и идеи на родителите как да 
помогнат на децата си с ученето вкъщи. 
Примери:
Да се предостави информация  на родителите 
как вкъщи да помагат на децата в изпълнението 
на учебните им задачи; да се изгражда 
сътрудничество с родителите; да се поставят 
цели, които децата им трябва да постигнат.
Предизвикателства:
Да се помогне на родителите да създадат 
вкъщи условия за учене. Да се превъзмогне 
страхът на родителите, че не са достатъчно 
образовани, за да помагат на децата си с 
уроците вкъщи.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ – включване на 
родителите в процеса на вземане на решения, 
помощ в подбора на представители на 
родителите.
Пример:
Родители от малцинствените групи да 
се включат в работата на училищното 
настоятелство/обществен съвет.
Предизвикателства:
Без значение на образователния им статус, 
семействата трябва да се включват във 
вземането на всички важни решения, свързани 
с учебната програма (напр. теми за проекти; 
дейности, които ще се извършват в класа 

или групата; форми на сътрудничество с 
родителите и др.).
Родителите да се включат в процеса на вземане 
на решения, като се осигури включването 
на родители от всички етнически, социално-
икономически и други малцинствени групи.
Да се осигури информиране или обучение за 
родителите, за да могат те колкото е възможно 
по-добре да защитават своите интереси 
и интересите на другите семейства, и да 
обменят информация помежду си. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩНОСТТА – 
откриване и използване на потенциала на 
местната общност, за да се засили ролята 
на образователните програми и ролята на 
родителите, както и за да се подкрепят децата 
в ученето и развитието им.
Примери:
Да се предостави на родителите информация 
за услугите, които могат да получат в рамките 
на здравните и социални институции, както и за 
възможностите децата им да бъдат включени в 
извънучилищните образователни програми, 
напр. летни школи, програми и за подкрепа на 
деца от ромски произход (например във вид 
на стипендии, училищно хранене, безплатни 
екскурзии и др.).
Предизвикателства:
Да се осигурят еднакви възможности за 
включване на семействата и децата в дейността 
на местната общност и реализиране на 
техните права (напр. без значение на степента 
на образование и степента на грамотност).
Важно е да се знае, че родителите се 
различават по своята мотивация, готовност за 
сътрудничество, както и по начините, по които 
биха могли да участват, времето, с което 
разполагат и др.

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
ПОСТИГАТ НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 
В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С 
РОДИТЕЛИТЕ, КОГАТО ОРГАНИЗИРАТ 
РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ ЗА 
АКТИВНОТО ИМ УЧАСТИЕ  В ЖИВОТА 
НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА.
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КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ 
УЧИТЕЛИТЕ?

  Да развиват двупосочна 
комуникация с родителите, която ще 
спомогне за постигане на по-добро 
разбиране между родителите и 
образователната институция.

  Да информират родителите за 
начина (формални и неформални 
правила), по който функционира 
училището (напр. чрез листовки, 
кътче/ пано за родителите, или с 
помощта на асистенти).

  Да позволят на родителите и да ги 
мотивират да се включат активно 
във вземането на решения, които се 
отнасят до техните деца.

  Да подредят снимки на ученици 
и техните семейства в общите 
помещения на училището (след 
даване на съгласие), като по 
този начин стане ясно какви са 
различните семейства и деца, които 
посещават училището. Важно е 
снимките да бъдат представени по 
уважителен начин. Снимките са 
ефективно средство в изграждането 
на сътрудничеството!

  Да организират  изложба от 
работи на ВСИЧКИ деца и 
ученици в общите помещения на 
образователната институция..

  Да следят дали в дейностите, които 
представят работата на училището 
или детската градина (като напр. 
тържества),  успяват да участват 
ВСИЧКИ деца.

  Да използват  език без елементи 
на дискриминация и потисничество 
при общуване с деца и родители 
от различни култури (напр. при 
произнасянето на техните имена).

Какво може да направи училището или 
детската градина?

  Да предостави на своите служители 
възможност за професионално 
усъвършенстване, така че те да развиват 
своята компетентност за работа с 
родители от малцинствени общности.

И МАЛКИТЕ ДЕТАЙЛИ МОГАТ ДА 
ДОВЕДАТ ДО ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ.

Учителите трябва да развиват двупосочна 
комуникация с родителите

  Да поставят пана с надписи на 
различните езици, които говорят 
учениците в училище.

  Да научат основни думи от ромския 
език и други езици, които се говорят 
в различни семейства, за да покажат 
уважение и зачитане на родителите и 
учениците.

12



КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ - ЗАЩО И КАК ДА ИЗГРАДИМ ПАРТНЬОРСТВО СЪС СЕМЕЙСТВАТА?

  Да покаже, че културното 
многообразие е положителна и 
естествена част от живота – Чрез 
изразяване на мнения и чрез дейностите, 
които организират за децата и родителите, 
педагогическите специалисти трябва да 
покажат, че културното многообразие е 
положителна и естествена част от живота. 
Когато детето идва в училище или в детска 
градина, от него не може и не трябва 
да се очаква, че то ще остави своята 
култура и майчиния си език на вратата на 
институцията.

  Да разпознава различията и между 
членовете на малцинствените 
етнически групи – Отделните хора 
в рамките на и извън различните 
малцинствени етнически общности не 
могат да се разглеждат като част от 
по-големи хомогенни групи, защото 
това води към стереотипизация и 
токенизъм (напр. постоянното отделяне 
на “родителите от ромски произход” от 
останалите родители). 

 Изходна точка за включване на 
родителите от малцинствените групи е 
тъкмо разпознаването на уникалността 
на всеки родител и всяко семейство, и 
съществуващото многообразие сред тях.

  Активно да работи против 
стереотипите и дискриминацията, а 
също така и за правата на децата и 
семействата – Понякога възпитателно-
образователните специалисти имат 
предразсъдъци към родителите 
роми, което може да доведе до 
неоправдано осъждане на тези родители. 
Педагогическите специалисти трябва да 
преосмислят мнението и отношението 
си към родителите, които принадлежат 
към малцинствени групи, за да избегнат 
евентуална, несъзнателна дискриминация.

  Да премахва бариери – 
Педагогическите специалисти и 
институциите трябва да разгледат 
пречките, поради които може би 
родителите не участват в дейностите, 
предназначени за родители (липса на 
информация, страх от непознаването на 
образователната система, непознаване 
на езика, недостъпност в смисъл на време 
и отдалеченост и др.), и да предприемат 
стъпки за премахването на тези бариери.

  Да възприеме цялостен подход към 
семействата – Успешните училища и 
детски градини не само отстраняват 
пречките, които се отнасят до възпитанието 
и образованието на децата, но подхождат 
към децата и семействата холистично, като 
си сътрудничат с други институции (напр. 
здравни заведения, центрове за социални 
грижи, неправителствени организации), за 
да работят съвместно за интегрирането 
на семействата в училищните дейности, 
в местната общност и в обществото като 
цяло.

  Да създава социален капитал – 
Дейностите, в които родителите си помагат 
едни на други и споделят опит, им помагат 
да се чувстват по-малко маргинализирани 
или изключени от доминиращата 
общност. По време на такива дейности 
родителите от доминиращата общност 
виждат възможностите на родителите 
от малцинствата. Понякога членове 
на малцинствената общност чрез 
образователната институция или местната 
общност си намират подходяща работа, 
свързана с комуникацията с родителите 
или с помощ в обучението (напр. 
образователни медиатори). Те стават 
личностите, които дават 'поглед отвътре' 
по отношение на училището или детската 
градина, и които разговарят с другите 
родители именно за подобно възприемане 
на образователните институции.
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НАПРАВЕТЕ ПЪРВАТА 
СТЪПКА И ОТГОВОРЕТЕ НА 
СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

 Убеден ли е педагогическият персонал, 
че включването на родители от 
ромски произход във възпитанието и 
образованието на техните деца е важно 
за развитието и ученето на децата?

 След като детето е записано в училище 
или детска градина, информират ли 
се родителите за начина, по който 
функционира образователната институция 
и запознават ли ги с педагогическия 
персонал (учителите на детето и другите 
служители, с които те и детето ще влизат в 
контакт)?

 Правилата и процедурите в 
образователните институции успяват ли 
да приобщят родителите и по-конкретно 
родителите от малцинствените общности 
към образователния процес на децата?

 Всички родители ли се ползват с 
доверието и уважението на училището?

 Достъпно ли е училището или детската 
градина за родителите, когато имат нужда 
да разговарят с учителите?

 В училището или детската градина има ли 
място, където родителите винаги могат да 
разговарят помежду си или с персонала? 
Родителите чувстват ли се добре дошли на 
това място?

 Знае ли се дали, че училището или 
детската градина се посещава от деца, 
които вкъщи говорят различни езици?

 Знаете ли как родителите желаят да 
бъде представена тяхната култура, вяра, 
етническа принадлежност или език в 
образователната среда, и чрез какви 
дейности?

 Родителите от ромски произход включени 
ли са реално във вземането на решения, 
свързани с техните деца, и в управлението 
на образователната институция? 

 По ваша преценка, родителите имат 
ли усещането, че са част от по-широка 
общност, която се грижи за техните деца?

 В каква степен родителите се включват 
в работата на образователната 
институция (доброволчество, работилници, 
информация ...)?

 Обсъждате ли възможните пречки, 
поради които родителите не сътрудничат 
в образователните дейности и обмисляте 
ли в рамките на педагогическите 
съвети и събрания начини за тяхното 
преодоляване?
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виждаш ли ме?
Dikhes lji man?

Da li m vez?
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РЕЙН Хърватия, част от Отворена академия „Стъпка по стъпка“ – Хърватия 
Илица 73, 10000 Загреб, Хърватия
тел.: +385 1 4854 935
факс:  +385 1 4854 022
e-mail: korakpokorak@korakpokorak.hr 

Посетете ни и на нашите страници:
www.korakpokorak.hr  
www.reyn-hrvatska.net 
www.facebook.com/reyn.hrvatska 

Допълнителна информация можете да намерите на страницата на Мрежата за ранно детско 
развитие в ромска общност в България – РЕЙН България:
http://reynbg.com/bg/, 
както и на страницата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“:
http://socialachievement.org/bg/ 


