
 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ 

РАБОТНИЦИ“ 

 

           През 2022 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово кандидатства и получи 

финансиране по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните 

работници“. Финансирането по програмата е за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.  

 Основната цел на проекта е оптимизиране на взаимодействието на училището с 

родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на 

образователните медиатори и социалните работници за формиране на положителни 

нагласи към образованието от страна на учениците и на техните родители. 

            Предвидените за изпълнение дейности по програмата са: 

  Дейност  № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални 

работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“  

Дейност № 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните 

медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с 

концентрация на ученици от уязвими групи“. 

В изпълнение на заложените в проектното предложение дейности от началото на 

проекта до момента в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово са проведени следните 

инициативи и мероприятия за подпомагане взаимодействието с родителите на 

учениците от уязвими групи. 

По Дейност  № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални 

работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“:  

 Назначени - 1 образователен медиатор и 1 социален работник.  

 Оказване съдействие на класните ръководители и на ръководството на 

училището за редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в 

образователния процес /физическо посещение на адрес/ - 28 броя. 

 Изпълнение на дейности по обхващането и задържането в училище на 

учениците, подлежащи на задължително обучение – 20 броя.  

 Проведена е 1 индивидуална среща с родители на ученици от уязвими групи за 

мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда. 

       Резултатите от реализираните по Националната програма дейности са:  

 Намален риск от преждевременно напускане на образователната система на 

учениците от уязвимите групи. 

  Формирани положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 

уязвими групи и на техните родители. 

 

По Дейност № 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните 

медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с 

концентрация на ученици от уязвими групи“: 



 

          До момента, съгласно Графика за организиране и провеждане на събитията, 

мероприятията, срещите и кампаниите, са организирани и проведени 3  инициативи с 

участието на родители, ученици и учители, както следва: 

 На 15.07.2022 г. в Корпус 1 на СУ ,,Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово – 

открита класна стая, е проведена информационна кампания на тема ,,Безопасна лятна 

ваканция“. В информационната кампания са взели участие 42-ма ученици, 30 родители и 6 

учители. За провеждането на кампанията са изработени покани, брошури и 

информационни материали свързани с темата. Присъствието на участниците е 

удостоверено с присъствени списъци. 

 На 08.08.2022 г. в Корпус 1 на СУ ,,Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово – 

открита класна стая, е проведена среща с родители и ученици на тема ,,Ромски традиции – 

родители предават традициите на своите деца. Зачитане традициите на ,,другите“. В 

срещата са взели участие 30 ученици, 21 родители и 5 учители. Във връзка с провеждането 

на срещата са изработени покани и дипляни, свързана с темата. Присъствието на 

участниците е удостоверено с присъствени списъци. 

 На 12.09.2022 г. в Корпус 1 на СУ ,,Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово – 

открита класна стая, е проведена родителска среща на тема ,,Училището е приятел, а не 

враг“. В родителската среща са участвали 20 ученици, 46 родители и 10 учители. За 

провеждането на срещата са изработени покани и брошури, свързани с темата. 

Присъствието на участниците е удостоверено с присъствени списъци. 

       Резултатите от реализираните по Националната програма инициативи са: 

  Засилено участие на родителите в образователния процес. 

 Повишена мотивация на родителите за активно приобщаване на техните деца в 

системата на училищното образование. 

  Подобряване на взаимодействието на училището с родителите на учениците от 

уязвимите групи, чрез активното участие на образователните медиатори и социалните 

работници. 
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