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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Разработен е цялостен изследователски инструментариум по темата и са 

получени резултати, които ще послужат за актуализиране на съдържанието на 

квалификационните курсове с учители, организирани от ДИКПО. 

Проучени са основни тенденции във взаимните очаквания на родители и учители в 

процеса на тяхното взаимодействие и удовлетвореността им от постигнатото.  

Разработени са критерии и показатели за оценяване на добри практики на 

партньорство между участниците в училищната общност, включително в детските 

заведения за подкрепа на ранното детско развитие.  

Проучени са успешни практики на взаимодействие между родители и учители в 

училищните общности. Обосновани са подходи и модели за постигане на партньорство 

между родители и учители в училищните общности в системата на училищното и 

предучилищно образование.  
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