
 
 

Проект „Родителска академия – Заедно  ще успеем ” 
Договор № БС -  33.12-3-014/ 18.9.2013 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция  
на децата и учениците от етническите малцинства. 
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проект „Родителска академия – Заедно ще успеем” 
  

Община Лясковец с партньорството на Училищното настоятелство при 

ОУ”П.Р.Славейков’’ с. Джулюица стартира реализацията на  проект „Родителска 

академия – Заедно ще успеем” с финансовата подкрепа на Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

  Проектът се реализира в ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница и ЦДГ „Щастливо 

детство” с. Добри дял за период от 10 месеца - стартира на 01октомври 2013г.  и ще 

приключи на 31юли 2014г. 

 Основната цел на проекта е да  създаде Родителска академия, като работещ 

модел за превантивна работа със семействата на деца и ученици от различен 

етнически произход, застрашени от отпадане от образователната система или с 

проблеми в социалната адаптация след завръщането си от чужбина. Ще се 

организират лекции по въпроси от отглеждането и възпитанието на децата, тренинги 

за толерантност и овладяване на стреса и агресията. 

   С пряката работа на трима педагози ще се реализират дейности, свързани с 

развиване на социални и езиково-комуникативни компетентности,  умения за работа в 

екип и толерантно поведение към различията у 15 родители на деца от ЦДГ 

„Щастливо детство ” с. Добри дял и  30 родители на ученици от ОУ „П.Р.Славейков” 

с. Джулюница, разделени на 3 групи.   

Участие в дейностите по проекта ще вземат и 15 деца на възраст 5-6 години от 

ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял, както и  30 ученика от І-ви до VІІІ-ми клас от 

ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница. Ще се провеждат съвместни ежемесечни общи 

събития (родители, деца и ученици) на теми: „Да се образоваме заедно”; „Да 

спортуваме заедно”; „Да танцуваме заедно”; „Да творим заедно” и други. 

 Друг аспект от работата на  Академията са   сесии на открито: бяло, зелено и 

синьо училище, където ще се работи целенасочено по развитие на езиковите 

компетентности на учениците, за изграждане на траен интерес и доверие към 

училищната институция, както и за създаване на мотивация за редовна посещаемост 

на учебните занятия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


