
Отношения Родител-Учител-Ученик 
 
“Преподавай трудно” е представление, което превежда и въвежда по един 
интересен път отношенията между родители и учители. Представя различните 
модели на взаимоотношения между значимите възрастни, както и различни причини 
поради които един родител или един учител биха постъпили по определен начин. 
Дълбочината на постановката дава и много възможности за анализ на различните 
поведения и на отношенията между родителите и учителите и нуждата тези 
отношения да са партньорски. Спектакълът поставя важните въпроси и един от най-
важните е “Чуваме ли децата и нуждите им?”. 
За да имаме качествени отношения в училище е необходимо да се отдели 
специално внимание на изграждането и съхраняването на доверието между 
ученици, родители и учители. 
 
“Къде се корени скъсаната връзка в отношенията родители-учители-ученици?” беше 
въпросът върху който разсъждавахме заедно с група млади хора от асоциация 
“Дебати-България”. Целта на включването на младите хора е да чуем автентично 
отношението и мнението им по въпроса. Една от липсите на нашето училище е, че 
често то забравя да включи и изслуша детското мнение, да им дадем пространство 
да се изразяват, да бъдат граждани и да се борят за различни каузи, подкрепяни от 
значимите възрастни. Младите хора, които участваха в дискусията умело успяха да 
“влезнат в обувките” на участниците в училищния живот - родители, учители и те, 
като най-важните - децата и младите хора. 
 
Една от ключовите теми, които намери място сред нашия разговор бе за самотата. 
Любопитно беше, че тя бе поставена от младите хора, които споделиха, че колкото 
повече порастват и разбират възрастните и проблемите им, толкова по-малко 
пристъпват към разговор с тях, за да не ги натоварват. Учителите, които чувстват 
като близки, в същото време не винаги са хората, които те биха притеснили със 
своите проблеми. От друга страна юношеството е най-нормалната възраст, в която 
един млад човек не би попитал открито родителите си по всяка тема, би искал да 
търси и да опитва различни решения. Би било голяма стъпка напред, ако 
родителите и учителите намират повече време и пространство за качествени 
разговори и за свързването им с нуждите на децата. За да се свържем с тях, трябва 
да ги познаваме и да сме открити към тях и интересите им, да може да ги 
изслушваме и заедно да си партнираме по пътя на порастването. И разбира се, 
учителите и родителите да партнират и да се допълват в отглеждането на децата.  
 
Съществува широко разпространена представа, че между семейството и 
училището цари тотално недоверие и напрежение. Ако разгледаме фактите обаче, 
ще видим доста различна картина. Изследване, направено от Асоциация Родители 
по поръчка на Министерството на образованието и науката през 2019 г., показва, че 
в повечето случаи и двете страни осъзнават и уважават отговорността на другата. 
Вижда се, че има немалко места в страната, където училище и родители работят в 
синхрон. Там училищният климат е позитивен и образованието се случва по добър 
начин. Само че тези училища остават невидими, както са невидими „добрите“ 
родители, които не създават проблеми и съответно с тях никой не се занимава. 
 
Според изследването, „проблемните родители“ са около 10%, но те поглъщат 
огромната част от времето на учителите за работа с родители. Това оставя 
мнозинството родители – тези, които са готови да партнират на училището – в 
периферията на взаимодействието. Вследствие на многото време и усилия, които 



образователните специалисти отделят на „проблемните родители“, те си изграждат 
нагласата, че да се работи с родители е трудна и тежка задача. Такова неосъзнато 
изместване на фокуса на работата с родители действа разрушително както на 
нагласите, така и на практиките на училищните екипи и блокира същностната работа 
за привличане на родителите като партньори. Вследствие на нагнетяваните в 
общественото пространство негативни представи за отношенията в училището като 
цяло, учители и родители имат обща нагласа за лоша комуникация между училище и 
семейство, но попитани за личния си опит, в повечето случаи посочват своя клас 
и/или своето училище като добър пример. Това е важен извод, който показва, че за 
участниците в училищната общност действията на конкретните хора на място са 
определящи за отношенията, дори в разрез с преобладаващите обществени 
нагласи. Няма външна сила, която да разреши проблемите във взаимоотношенията 
между учители и родители – нито закон, нито институция може да наложи доверие и 
партньорство между тях. Положението е аналогично на изграждането на 
партньорство между двамата родители – ако те не инвестират време, усилия и 
желание да изградят помежду си отношения на доверие и взаимна подкрепа, 
законите и институциите могат само да ограничат щетите, които те биха си нанесли 
един на друг и на детето. Затова от решаваща важност е всяко училище да има 
собствена цялостна училищна политика за взаимодействие с родители, която да 
разполага с инструменти за взаимодействие с всяка специфична група родители и с 
всеки родител поотделно. Само така образователната система ще успее да 
привлече може би най-важния ресурс, с който разполага – родителите. 
 
Необходимо е да има разбиране и системна работа за създаването и успешното 
поддържане на действаща училищна общност. Пълноценно функциониращата 
училищна общност води до повишаване на доверието между семейството и 
училището и подобрява ефективността на партньорството между тях. В онлайн 
допитване на Асоциация Родители, проведено през април 2020 г. във връзка с 
шоковото въвеждане на дистанционното обучение у нас по време на извънредното 
положение заради пандемията от корона вирус, ясно се вижда, че по-честото 
общуване и по-голямото включване на родителите в учебния процес и 
комуникацията с учителите е довело до по-добро разбиране на труда на учителите и 
повече уважение към тях: 50% от всички отговорили родители заявяват, че разбират 
по-добре трудностите на учителската работа, а 26% посочват, че са започнали да 
изпитват по-голямо уважение към учителите. 
 
Изминалата година ни донесе много размисли и нови перспективи. Извънредното 
положение заради Ковид пандемията постави хората в екстремна ситуация. Една от 
най-потърпевшите групи бяха децата, защото много рязко преминаха в 
дистанционно учене и останаха дълго време вкъщи без движение и контакт с 
връстници и други възрастни, различни от родителите. Затварянето на училищата 
ни показа, че образованието заема важно място в живота на децата и семействата. 
Училището е място за социализация и учене, учене не само на академични знания, 
но и за изграждане на социално-емоционалния свят на децата ни.  
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