ОТНОШЕНИЯТА УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛ

Няма как да има училище без учители, ученици и родители. Някои хора не се
замислят колко е важно тези три групи да имат връзка и затова в повечето учебни заведения
учениците не искат да ходят на училище, родителите са недоволни, а на учителите не им се
работи. Трябва да бъде съвсем различно. Разбира се, не може всички да бъдат щастливи,
защото винаги някой няма да харесва нещо.
Много е важно как учителите трябва да се държат в училище, защото те имат
въздействие на това учениците се справят със задълженията и ангажиментите си. Първо, вие
учители, опитайте да изградите вашите отношения с учениците, за да има доверие и
уважение в класната стая! Второ, бъдете изрични относно правилата и очакванията към
учениците! Трето, действайте в най-добрия интерес на възпитаниците си, докато все още се
учи в реална среда всеки ден. И последно, защитавайте учениците си, те ще ви оценят и ще
се чувстват обгрижени! Като се спазват тези прости правила, учениците ще ви имат пълно
доверие и ще ви уважават много повече.
Много е важно и поведението на вашите възпитаници, защото колкото и мило да се
държат учителите им, те ще започнат да бъдат строги, ако никой не ги слуша и уважава.
Отново има доста лесни правила, които всеки един ученик трябва да спазва. Първо,
слушайте учителя си и следвайте инструкциите им! Второ, ако някой иска да каже нещо,
първо си вдигнете ръката, така ще бъде по-лесно да се чувате един на друг! Трето, помолете
за помощ, когато имате нужда от нея! Аз знам, че това е трудно да се прави от страната на
учениците, защото понякога те не са достатъчно „удобни“ в класа. И последно, винаги върши
работата, която учителят ти дава.
Родителите са малко по-различни, защото те очевидно искат най-доброто за децата
си, но понякога не разбират, че само им пречат като правят неща, които влияят на това как
се държат и как мислят техните деца. Първото нещо, което вие родители, трябват да
правите, е да повишите самочувствието на вашето дете, така ще му помогне да се чувства
по-добре за себе си и да мислят по-позитивно! Второ, поставете граници и бъдете в
съответствие с вашата дисциплина, така и вие и детето ще знаете къде е границата! Трето,
бъдете гъвкави и готови да коригирате стила си на родителство, защото колкото по-голямо
стават вашите деца, толкова повече се променят! И най-важното, покажете им, че любовта
ви е безусловна.

Всичките тези връзки са свързани и си влияят една на друга. За пример мога да
разкажа за моя приятелка – ще я нарека Никол. Тя не спазваше правилата в нейното
училище и не ѝ се учеше много. Учителите ѝ не я питаха какво става с нея, даваха ѝ доста
домашни, оценките ѝ започнаха да падат. Това направи родителите ѝ още по-ядосани и
всичко се превърна в една голяма спирала, която водеше Никол надолу. Тогава един ден
преподавателят ѝ по математика попита моята приятелка дали може да ѝ помогне по
някакъв начин. Тя сподели за проблемите си вкъщи и след разговор с родителите ѝ, всичко
си дойде на мястото. Никола започна да се държи по-разумно и оценки ѝ се подобриха,
поведението – също.
В заключение, и трите групи си влияят по добри и лоши начини. Връзката ученикродител-учител е много силна и неразривна и благодарение на нея може да се постигне
хармония във взаимоотношенията и до трайното положително човешко развитие.
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