
Важната връзка - ученик, родител, учител 

 

 Връзката между ученик, родител и учител е много важна и ценна. 
Липсата на тази връзка може да доведе до сериозни проблеми. 

За моя клас трудно може да се каже, че е перфектен. В доста от случаите, 
моите съученици не споделят с родителите си, което понякога води до сериозни 
ситуации. Много хора на моята възраст могат умело да прикрият своите 
емоции, а други нарочно ги показват, за да привличат внимание. Ето един 
пример за това какво може да се случи, ако дълго време някой прикрива своите 
емоции и не споделя нищо с никого.  

 В моя клас имаше едно момиче, за което със сигурност може да се каже, 
че беше по-различно от всички. Тя почти не общуваше с никого, не взимаше 
участие в час, а ние не знаехме почти нищо за нея. Когато обаче човек е 
различен, за жалост, той става жертва на тормоз и подигравки. От начало всичко 
започна с „леки закачки“, но после тези „закачки“ преминаха в обиди. 
Момичето нищо не казваше по този въпрос. Човек не можеше да каже дали е 
обидена или пък просто не я интересува. Тя не отговаряше на никого, което 
според мен беше фатална грешка, защото когато видеха, че могат да я „мачкат“, 
тези хора от класа, които най-много я обиждаха продължаваха и то с още по-
големи усилия. Но както момичето изглежда не го интересуваше, то започна да 
отсъства - някой път за ден-два, но друг път дори за седмици. Никой не знаеше 
причината за нейните чести отсъствия, докато един ден нашият класен 
ръководител не свика извънредна родителска среща. На тази родителска среща 
майката на момичето сподели с нас причината за честите отсъствия на дъщеря 
си. Тя ни разказа през каква болка е преминало нейното момиче заради 
обидите, които са ѝ били нанесени и как тя си е причинявала физическа болка, 
за да понесе психическата. 

Няколко седмици след тази родителска среща, момичето се върна на 
училище, но вече отношението към нея се беше променило. Още с нейното 
идване всички започнаха да ѝ искат прошка за всичко, което ѝ бяха причинили 
през последните месеци. 

Този пример, на който аз бях свидетел тази година, показва отлично 
колко е важно да се споделя с родителите и колко е важна намесата и на 
учителя. Ако това момиче не беше споделило чувствата си със своята майка, 
която от своя страна е споделила с нашия класен ръководител, то може би сега 
тази наша съученичка нямаше да е сред нас. 
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