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Проект „Родителска академия – Заедно ще успеем” 

 
Началото на месец юли 38 участници-деца от ЦДГ”Щастливо детство” с. 

Добри дял, ученици от ОУ”П.Р.Славейков” с. Джулюница и техните родители от-
пътуваха за гр. Балчик за провеждане на сесия на  открито: синъо най-училище. 
Уроци по родолюбие, езикови занима-
ния, интерактивни игри,  състезания и 
вечери на талантите изпълваха петте 
морски дни на деца и родители. Много 
местни забележителности посетиха 
участниците в Академията -
Ботаническата градина в Балчик, нос 
Калиакра, историческия музей в Кавар-
на, етнографския музей в гр.Варна. 
Последната вечер събра всички участ-
ници за празничен карнавал-маскирани 
и със специално подготвени тоалети и 
прически деца, майки и баби се веселиха в надпревара за номинации за най-
атрактивен костюм. Естествено, журито бе затруднено от невероятното представя-
не на всички и накрая присъди 38 първи места и много награди. Разделихме се с 
невероятни спомени за Балчик, морето и чудесния хотел”Ахилея”, в който прека-
рахме 5 незабравими дни. 

Само няколко дни след края на Синьото училище Ваканционното селище в 
местността”Манастира” край Лясковец бе домакин на последната открита сесия на 
Академията-„Зелено училище” за присъединилите се към проекта нови членове. В 
продължение на три дни деца и родители се обучаваха сред красивата природа, по-
сетиха село Арбанаси, работиха с природни материали.  

За мотивация на родителите от село Добри дял в полза на образованието се 
проведе кампания сред общността, в които ръководителите на проекта изложиха 
сериозни аргументи за продължаване на образованието както на техните деца, така 
и от тях самите. 

Финализирането на проектните 
дейности  се състоя  с последната пъту-
ваща изложба в с.Добри дял,  която бе 
открита от д-р Гецова - кмет на община 
Лясковец и г-жа Виолета Райкова - кмет 
на с.Добри дял. Деца и ученици предс-
тавиха много рисунки и предмети, из-
работени от природни и отпадъчни ма-
териали по време на проекта. Магази-
нът на Емине-участничка в проекта, 
заедно с двете си деца едва можа да съ-
бере всички гости.  Да разгледат излож-
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бата дойдоха много деца и родители, работещи в Холандия и завърнали се през от-
пуската си в Добри дял. 

За награда на всички участници имаше почерпка-сладки и натурален сок, а 
две красиви торти подари д-р Гецова на децата като ги поздрави за труда, който са 
положили за да изработят предмети и рисунки, както и сериозните занимания през 
времетраенето на проекта. 

През  месец юли излезе от печат „Наръчник за родители”, който ще съхрани 
и разпространи събрания опит от работата по проекта, включвайки някой от по-
важните теми от работата на Академията. 
 
 
 


