
ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИ 

 

Включването на родителите е важна част от реализирането на цялостната 

политика и важно условие за нейната ефективност. Съгласно училищните политики 

родителите се привличат като партньори в дейностите по превенция и интервенция. 

Партньорството с родителите за съдействие по превенция на насилието и 

тормоза може да се осъществява чрез: 

• Провеждане на тематична родителска среща, в която учителите да запознаят 

родителите с цялостната политика, да им се представят основните моменти в 

механизма 

• Покана към родители, които да се включат, като представят своите професии, така че 

да направят видима връзката между образованието и приложението му в живота. 

Родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, социални 

работници, медиатори, лекари) или други професии, които могат да бъдат полезни и с 

чиято помощ могат да се реализират училищни инициативи. 

Партньорството с родителите в случаи на интервенция:  

Във всички случаи е необходимо родителите на участващите в ситуацията на насилие 

или тормоз деца да бъдат уведомени за случилото се, както и за предприетите от 

институцията действия за разрешаване на ситуацията.  

Насоки към учителя за разговор с родителите: 

• Добре е разговорът да бъде започнат със силните страни на децата и след това да се 

представи ситуацията. Това ще помогне за свалянето на напрежението още в началото. 

• Добре е останалите родители от групата/класа също да бъдат информирани за 

ситуацията и предприетите действия с цел изясняване на неизвестните и сваляне на 

напрежението. 

• Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски 

взаимоотношения, като се остави отворено пространство за споделяне на техните 

опасения и гледни точки. 

Насоки за работа с родители, когато не съдействат: 

В случай че родителите отказват да съдействат или по някакъв начин 

възпрепятстват действията на детската градина, училището, центъра за подкрепа на 

личностното развитие, специализираното обслужващо звено учителят следва да се 

обърне към координационния съвет и случая да се обсъди. 


