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Скъпи учители,

Първи клас е определящ в най-голяма степен за това какви отношения 
ще се изградят между училището и семейството, дали родителите ще 
се включат като ваши партньори или ще се оттеглят настрани, дали ще 
успеете да изградите помежду си доверие и сътрудничество. Когато за 
пръв път поемете новия си клас, сърцата ви са пълни с радостно вълне-
ние и нетърпение да опознаете малчуганите, плахо прекрачили прага 
на класната стая. В този момент зад гърба на вашите първокласници 
надничат развълнуваните очи на техните родители, които често искат 
да са полезни, но не знаят как да се включат по най-добрия за децата 
начин. По традиция по-дейни и инициативни са майките, но световни-
те изследвания и практиката доказват, че въвличането на бащите като 
активни партньори в образователния процес оказва огромно влияние 
върху академичното представяне и поведението на децата. 

Ето защо ние, партньорите от Национална кампания „Да бъдеш Баща“,  
обобщихме препоръките на различни специалисти по детско развитие 
и семейни отношения, събрахме опита на група български учители, с 
които работихме заедно и ви предлагаме възможност да обогатите 
вашата палитра от отдаденост и професионализъм с нешлифования 
ресурс на бащите! 

Чрез опита, събран в тази книжка, искаме да ви вдъхновим и поканим 
да бъдете наши съмишленици в мисията да насърчим бащината грижа 
и да подпомогнем отношенията между децата и важните за тях мъже 
– бащи, дядовци, батковци, вуйчовци, чичовци, треньори, съседи… 
Заедно можем да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите 
възрастни, които могат да станат!

На добър час!
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КОИ СА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ СРЕД УЧИЛИЩАТА ?

Значима част от материалите в практическата част са разработени благодарение 
на опита на училищата, участвали в Професионален панел „Да бъдеш Баща“. За-
познайте се с тях:
1. Основно Училище "Никола Йонков Вапцаров", с. Селановци, общ. Оряхово;
2. Средно Училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй‘
3. Средно Училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй;
4. Основно Училище "Св.Св. Кирил и Методий", с. Бутан, общ. Козлодуй

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА БЪДЕШ БАЩА“

В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата пора-
ди различни причини. Съществуват обаче изследвания и много доказателства 
за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и 
мъжкото включване правят по-добър живота не само на децата и жените, но 
и на самите мъже. Положителното включване на мъжете влияе благоприят-
но върху равенството между половете и предотвратяването на насилието над 
деца.
„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието 
на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното разви-
тие на детето. „Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare. 
Всичко за кампанията можете да видите на www.mencare.bg. 

Да бъдеш Баща
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
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Асоциация Родители
Координатор на мрежата от партньори
www.roditeli.org
Асоциация Родители е неправителствена организация, целяща 
да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които 
могат да бъдат, да подкрепи децата да се превърнат в най-до-
брите възрастни, които могат да станат, и да развие и утвърди 
идеята за родителството като основна духовна ценност в обще-
ството и семейството като естествена среда за отглеждане и въз-
питание на децата.

Фондация "Асоциация Анимус"
www.animusassociation.org 
 Фондация „Асоциация Анимус“ работи за стимулиране на  раз-
бирателство в обществото, насърчаване на повишаването на 
уважението към жените, посредничество между държавните 
институции и неправителствени организации, като координира 
дейности по проблемите на насилието над жени и деца.

Български център за джендър изследвания
www.bgrf.org
Фондация "Български център за джендър изследвания" работи в 
областта на равенството между половете, насилието срещу же-
ните, недискриминацията и репродуктивните права.

Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии’’
www.gert.ngo-bg.org/bg 
 Мисията на Фондация ,,Джендър образование, изследвания и 
технологии’’ е да даде начало и да провежда дейности, насоче-
ни към постигане на равнопоставеност на половете, социална 
справедливост и равенство във всички сфери на живота, вклю-
чително при достъпа до и предимствата на новите технологии.

КОИ СМЕ НИЕ?

Кампанията „Да бъдеш Баща“ започва с партньорството на десет организации, които 
активно работят за популяризиране на важността на значимите мъже в живота на деца-
та. Десетте организации са обединени в Обществен съвет, който се ангажира с разпрос-
транението на идеите и посланията на кампанията. 
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Фондация „За нашите деца“
 www.detebg.org 
Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, 
предоставяща професионални социални услуги за най-уязви-
мите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, 
сигурни и развиващи семейни отношения. 

Институт за социални дейности и практики
www.sapibg.org 
Институт за социални дейности и практики работи за развитие 
на социалната работа като помагаща професия, насочена към 
социално включване на уязвими групи хора в обществения 
живот на България, като вярва във възможностите на всеки да 
бъде пълноценен и активен гражданин в страната си. 

 Фондация Лале
www.tulipfoundation.net 
 Фондация Лале насърчава социалната отговорност в българ-
ското общество, като стимулира сътрудничеството между граж-
данското общество, бизнеса, националните и местни власти с 
цел подобряване качеството на живот и възможностите за раз-
витие на хората в България.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
www.arcfund.net 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация 
„ПИК”) е неправителствена организация с нестопанска цел, ра-
ботеща за развитието на съвременното общество, основавано 
на знанието, овладяло силата на информационните технологии 
и иновациите.

Национална мрежа за децата
www.nmd.bg 
Национална мрежа за децата е обединение на граждански ор-
ганизации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства 
в цялата страна.

Фондация "Център за изследвания и политики за жените"
www.cwsp.bg
Фондация "Център за изследвания и политики за жените" ра-
боти за равнопоставеността на половете, като постоянно пови-
шава своята експертиза чрез дейности и в нови области.
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АДАПТАЦИЯТА В ПЪРВИ КЛАС 
ПРИ ДЕЦАТА

Когато детето тръгне на училище, то по-
пада в нова среда и се изправя пред мно-
жество нови предизвикателства. Децата 
по принцип са гъвкави и приспособими, 
но не бива да забравяме, че този процес 
поглъща голяма част от енергията им и 
може да доведе до различни реакции 
при различните деца. Дори да е посе-
щавало подготвителна група в училище 
или детската градина, детето се сблъск-
ва с цял набор нови правила – да не се 
разхожда в час, да следи сигналите на 

звънеца, да вдига ръка, когато иска ду-
мата, да пази тишина и да стои кротко 
по-продължителен период от време, да 
бъде концентрирано, да подрежда чан-
тата и принадлежностите си, да следва 
инструкциите на учителя, да се движи 
по определен начин по коридорите, да 
се храни самостоятелно, да ползва непо-
знати тоалетни и още много, много дру-
ги. Всичко това е различно от ежедневи-
ето у дома и от реда в детската градина. 
Запомнянето и особено привикването 

Първи клас е период, в който всички участници – ученици, учители, родители – трябва 
да се адаптират към нови взаимоотношения, нова среда, нови изисквания. Този про-
цес не е лесен и всеки участник има нужда от подкрепа.

ЗАЩО СПЕЦИАЛНО ПЪРВИ КЛАС?
(Асоциация Родители)
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към тези правила изисква време, а ако 
реакцията от страна на учителите и роди-
телите е свързана с порицание, наказа-
ния и липса на подкрепа при допускане 
на грешки, стресът при детето може да 
се повиши и то да започне дългогодиш-
ната си връзка с училището с отрицател-
ни емоции.  Ключът тук е в търпението, 
синхронизирането на очакванията на 
родителите и учителите и постоянството 
от страна на възрастните. Бащите могат 
да бъдат ценен ресурс в този етап от 
живота на децата. Според изследване-
то „Въвличане на бащите в училищния 
живот на техните деца“, направено от 
Американския Национален център за 
образователни изследвания през 1997г.,  
децата, чиито бащи са включени в учи-
лищни дейности, родителски срещи и 
събития, имат по-високи образователни 
резултати и харесват училището повече, 
независимо от това дали майката и ба-
щата съжителстват заедно. И майките, и 
татковците имат свое незаменимо място 
в училищния живот на децата и могат да 
бъдат безценен помощник в работата на 
учителя! 

АДАПТАЦИЯТА В ПЪРВИ КЛАС ПРИ 
РОДИТЕЛИТЕ 

Когато едно дете прекрачва прага на 
училището за първи път, цялото семей-
ство тръгва на училище заедно с него. 
Много често родителите се вълнуват 
дори повече от детето – може би защото 
знаят какво им предстои, връщайки се 
към своите спомени от училище, а може 
би точно защото не знаят какво ги очак-
ва. Във всеки случай, първи клас е важен 
етап и за детето, и за родителите. Прежи-
вяването на криза, поради настъпващи-
те промени, е нормален етап в жизне-

ния цикъл на семейството. Семейството 
се разширява с още един много важен за 
детето авторитет – учителя. Дори дете-
то да е посещавало детска градина или 
подготвителна група, то увеличаването 
на правилата и изискванията към него 
в първи клас поставя цялото семейство 
пред предизвикателството на взаимно-
то приемане, доверие и сътрудничество 
между възрастните: родители и учители. 
Все по-често родителите започват да чу-
ват от детето думите: „Госпожата каза..“. 
Този на пръв поглед безобиден израз 
провокира хиляди емоции и още пове-
че въпроси (особено у мъжете), защото 
вече има още един човек, който „казва“ 
на детето какво трябва да прави. В този 
момент родителите – ако не познават 
добре учителя и атмосферата в училище 
или пък ако носят свои неприятни спо-
мени от ученическите години – е много 
вероятно спонтанно да започнат да се 
конкурират с авторитета на учителя или 
също така спонтанно да го отхвърлят. 
Ключът към сътрудничество тук е учите-
лят да съзнава тези възможни процеси и 
да потърси начин как може да ги упра-
влява: чрез целенасочено използване на 
инструменти за създаване на доверие, 
общуване и търсене на допирни точки 
в разбиранията на двата авторитета за 
това кое е „добро“ за детето. Търсенето 
на диалог с майката и бащата на всяко 
дете е базисно за благополучието му. 
Всеки родител е различен, с различна 
идеи и житейски опит и напасването 
може да отнеме време, но веднъж из-
градено на стабилна основа, доверието 
може да се развива успешно. Споделе-
ното разбиране за целите и начините на 
постигането им улеснява много учител-
ската работа – то дава спокойствие на 
учителя, че не работи „в разрез“ с въз-



ученици“, които носят спомени за спо-
делени моменти в продължение на 4 го-
дини и сега са „заменени“ от нова група 
мъничета... Разбирането на собствените 
преживявания, когато настъпи промяна, 
е особено важен момент, особено кога-
то човек е поставен в лидерска позиция, 
както е учителят. Той не само че трябва 
да се справи със собствената си палитра 
от емоции, но и да помогне на децата и 
родителите също да преминат през този 
етап възможно най-гладко. Промяната 
поражда естествен процес на криза, не-
обходим и неизбежен, и познаването на 
собствените начини за справяне спома-
га за развиване на разбирането и под-
крепата, която учителят може да окаже 
на децата и техните родители. Ето защо 
разбирането, приемането и оставянето 
на достатъчно време за изживяване на 
всички смесени чувства е необходимо 
за пълноценната подкрепа към всички 
участници в този процес и най-много 
към най-уязвимите – децата.

гледите на родителите и, още по-важно 
– предпазва детето от конфликт на ав-
торитетите „Кой е по-прав? Мама/татко 
или госпожата/господинът?“

АДАПТАЦИЯТА В ПЪРВИ КЛАС ПРИ 
УЧИТЕЛИТЕ 

Макар да няма изследвания, които 
илюстрират този преход при учители-
те, със сигурност и за тях не е лесно да 
започнат работа с новия си клас. Всеки 
начален учител е преживявал вълнение-
то от първата среща с малките ученици с 
големи раници, които чуват училищния 
звънец за първи път, и запознанството 
с техните развълнувани родители. Този 
трепет обаче носи със себе си и доза 
тъга по раздялата с онези пораснали 
вече ученици, с които учителят е пре-
карал последните 4 години, онези уж 
големи вече деца, които всяко между-
часие идват да видят  „нашата госпожа“ 
или „нашия господин“, онези „любими 
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Прекрачвайки прага на училището за 
първи път, детето навлиза в един раз-
личен свят. Свят, изпълнен с повече пра-
вила и задължения, много по-различен 
от този у дома и детската градина, ако 
е посещавало такава. В този нов свят 
основният авторитет, човекът, който въ-
вежда и отстоява новите правила и из-
исквания, е учителят. Този свят може да 
е много интересен и да поражда задо-
волство и любопитство, но същевремен-
но може да е неразбираем, стряскащ 
и заплашителен.  Това важи с особена 

сила за случаите, когато има размина-
ване между посланията, които детето 
получава от семейството и училището. 
Борбата между двата авторитета в съз-
нанието на детето отнема огромна част 
от енергията му и не му позволява да 
участва пълноценно в образователния 
процес и да се адаптира към новата 
среда. Въпреки професионалните уме-
ния, които притежава, учителят може да 
срещне съществени затруднения да по-
стигне напредък в адаптацията на дете-
то, ако семейството е изключено от този 

ПАРТНЬОРСТВОТО УЧИТЕЛ – РОДИТЕЛ
(Асоциация Родители)

„В дясната ми ръка държа част от спечелените във времето медали, които са цен-
ни за мен. В лявата държа най-ценният от всички – изработен и подарен с любов от 
моето детенце. Като виждам емоцията на С., си мисля, че е заслужен. Благодаря на 
нашия треньор г-жа Стоилкова за старанието и ангажираността в кампанията 
„Да бъдеш баща“. 
В. И., баща на дете от 105 СУ „Атанас Далчев“, София
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процес. Често се случва партньорството 
между учителите и родителите да се по-
роди спонтанно, но за да има по-добър 
ефект, този процес трябва да бъде упра-
вляван. Учителят е професионалистът, 
който трябва да води процеса, да има 
ясна стратегия за изграждане на пълно-
ценна комуникация с родителите и да 
използва подходящите инструменти, за 
да развива взаимодействието със семей-
ството за по-добра адаптация на детето 
в новите условия.  Разбира се, учителят 
не е единствен участник в тези отноше-
ния и не винаги нещата зависят от само 
него. В общия случай родителите знаят 
колко е важно образованието на децата 
им и биха искали техните малки учени-
ци да се справят успешно в училище, но 
нямат нито пълна представа как може 
да се случи това, нито възможността да 
видят обективно училищната ситуация, 
тъй като самите те не са в училище.  Да 
бъдеш родител на първокласник е емо-
ционално преживяване и поражда много 

вълнение и гордост, но и много тревога 
и несигурност. Учителят, като професио-
налист  и човек, който е не просто вътре 
в процеса, но и го управлява, следва да 
насочва родителите как да помогнат на 
детето си и по този начин да вдъхне спо-
койствие и сигурност в тях. Своевременно 
споделената информация, конкретните 
насоки, конструктивната обратна връзка, 
допитването до мнението на родителите 
по различни въпроси, свързани с тяхното 
дете и развитието на класа като общност 
са само част от инструментите, които до-
принасят за изграждането на доверие. В 
основата му, разбира се, лежи показване-
то на добронамереност и уважение към 
всяко дете и всеки родител. Първи клас е 
периодът, в който се поставя фундамен-
тът на това доверие и в най-голяма степен 
от изградените през тази първа година 
отношения и нагласи се определя по-на-
татъшното отношение на родителите към 
училището и степента на тяхното участие 
в образованието на децата им.
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мейството, общността и културата, към 
която принадлежи. В западните обще-
ства представата за бащинство е тясно 
свързана с биологичната връзка на ба-
щата с детето, като семейството основно 
се състои от майка, баща, деца. В други 
култури, семействата са по-разширени, 
като важна роля заемат и близките и 
роднините от разширеното семейство – 
баба, дядо, вуйчо, леля и т.н. Такива на-
пример са традиционните патриархални 
общества в Африка, Азия, Латинска Аме-
рика, южните и източни части на Европа, 

РОЛЯТА НА БАЩАТА 
(Асоциация Анимус)

Представите ни за бащинството не са 
универсални, те се променят с течение 
на времето и зависят от много фактори. 
В различните общности и култури бащи-
те са ангажирани с децата и семействата 
си по различен начин. Всеки мъж, който 
става баща, има изградена представа 
преди това какъв трябва да бъде, как-
ви отговорности има и как трябва да се 
държи. Тази представа започва да се 
изгражда още в най-ранно детство и е 
повлияна от средата, в която расте - се-

ЗАЩО СПЕЦИАЛНО БАЩИТЕ?
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в които младите семейства поддържат 
тесни връзки с роднини – понякога съжи-
телстват в едно домакинство, в една стая 
и имат споделена отговорност към деца-
та, общи ангажименти към материалното 
благополучие на семейството. За децата 
в такъв тип семейства се грижат мно-
го възрастни. В тези семейства можем 
да говорим за т. нар. „социален баща“. 
Това означава, че различни хора като дя-
довци, чичовци, втори бащи, приемни 
бащи, по-възрастни братя, братовчеди и 
други хора могат да изпълняват различни 
функции, свързани с тези на биологичния 
баща. Те, поотделно или заедно, могат да 
изградят образа на бащата в съзнанието 
на детето, за което полагат грижа и да са 
източник на мъжка подкрепа и пример, 
както за малкото момче, така и за малко-

то момиче. 
Известно е, че отсъствието на бащата 
(като мъжка фигура) може до доведе до 
емоционални трудности при децата, кои-
то водят до чести конфликти с връстници 
и възрастни, нисък успех в училище, труд-
ности в концентрацията, риск от отпада-
не от училище, злоупотреба с алкохол и 
наркотици, преждевременно забременя-
ване при момичетата в по-късна възраст, 
агресия, затвореност, трудно привикване 
към правила и т.н. Когато децата рядко 
или никога не се срещат с бащите си, те са 
склонни да ги смятат за „демони“ или „ге-
рои“, често се самообвиняват, че ги няма, 
изпитват гняв (изразен или потиснат) и 
съмнения в себе си. От тази гледна точка, 
присъствието на бащата или друга значи-
ма мъжка фигура е много важно. 

БАЩАТА И АДАПТАЦИЯТА 
КЪМ УЧИЛИЩЕТО 
(Асоциация Родители)

В традиционното българско общество 
обичайно майката е тази, която основно 
се въвлича в училищния живот на деца-
та. През последните десетилетия обаче 
все повече двамата родители взаимно 
се допълват и разпределят домашните 
отговорности по-балансирано. Тази про-
мяна е от голяма полза за развитието на 
детето и напредъка му в училище и може 
да подкрепи и усилията на учителите да 
постигнат по-добри резултати в работата 
си с децата. Майката и бащата обичайно 
имат различен подход към детето, което, 
както сочи практиката, му помага за по-
успешното изграждане на училищни на-
вици и умения.
Често се случва учителят да предпочита да 
работи само с един от родителите – този, 
който е по-откликващ или по-достъпен 

– и да избягва контакт с родителя, който 
е „по-труден“. Като имаме предвид, че 
сред учителите значително преобладават 
жените, съвсем естествено е те по-лесно 
да намират общ език с майките. Тради-
ционните нагласи, че комуникацията с 
училището е работа на майката, също до-
принасят за това „предпочитание“. Всич-
ко това води до негласното изключване 
на бащите от процеса на комуникация и 
изолирането им от образованието на де-
цата. Всички изследвания обаче сочат, че 
въвличането на бащите в образованието 
значително подобрява представянето на 
децата. Опитът от кампанията „Да бъдеш 
Баща“, както и опитът на професиона-
листи от помагащите професии в рабо-
тата със семейства, показват, че дори и 
в случаите на сложна семейна ситуация, 
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когато бащата (мъжкият модел) бъде във-
лечен в спазването на правилата, децата 
много по-лесно и безпроблемно привик-
ват към тях и ги спазват. От значение е 
да се подчертае ролята на учителя в този 
процес – той е ключовата фигура, която 
притежава уменията чрез използване на 
подходящите инструменти да привлече и 
включи бащата дори в случаите на първо-
начални съпротиви, породени от страхо-
ве или предубеждения. 

Ето един пример за успешното лидер-
ство на учител, участвал в кампания-
та „Да бъдеш Баща“:

Семейството на М. е разделено, майка-
та е заминала и няма много контакт със 
сина си, а за момчето се грижат баща му и 
баба му по бащина линия. Раздялата по-
ражда в бащата много гняв и той започва 
да се държи агресивно с детето. В хода на 
кампанията „Да бъдеш Баща“ класната 
ръководителка на първокласника М., за-
почва да кани целенасочено бащата на 
разговор в училище и да му представя 
позитивните качества на детето и уме-
нията, които забелязва, че детето прите-
жава; също така кани бащата да участва 
в училищните инициативи, като всеки път 
показва ясно позитивно отношение към 
детето му. При първата покана детето е 
крайно несигурно и се страхува, че идва-

нето на баща му в училище може да му 
създаде проблеми. Както детето, така и 
бащата са много напрегнати и несигурни, 
но учителката всеки път дава позитивна 
и подкрепяща обратна връзка на родите-
ля. В началото това поражда объркване у 
бащата, но постепенно през учебната го-
дина той променя своето отношение към 
детето, защото, воден от учителя, започ-
ва да забелязва неговите положителни 
качества. В края на годината резултатът 
е, че и бащата, и детето са позитивно на-
строени един към друг и към училището 
като цяло, и очакват новите инициативи с 
интерес и радост.
Това е пример за успешно лидерство, 
при който класната ръководителка не-
двусмислено заявява своята роля, като 
настоява бащата да участва в живота на 
детето в училище. Същевременно тя при-
знава и подчертава авторитета на бащата 
като възрастен, демонстрира уважение 
и подкрепа и създава отношения на съ-
трудничество между тях като възрастни. 
Ситуацията, в която единият авторитет 
(лидерът) поставя конкретни позитивни 
качества на детето в основата на разго-
ворите между възрастните, води до про-
мяната в позицията на другия авторитет: 
бащата променя своята гледна точка за 
детето. Този пример ясно показва как 
топлото отношение, търпението и профе-
сионализма на лидера променят съдби..
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РАЗЛИЧНИТЕ СЕМЕЙНИ СИТУАЦИИ И 
АДАПТАЦИЯТА КЪМ УЧИЛИЩЕТО

В семейства на разведени/разделени 
родители 
(Фондация „За Нашите Деца“)

В семейства с разведени родители, при 
които майката основно отглежда детето, 
най-често бащата е изключен от живота 
му. Майката взема самостоятелно ре-
шенията за детето, като разбирането е, 
че това е изцяло нейна отговорност, тъй 
като тя полага грижата, докато другият 
родител прекарва с детето ограничено 
време – в зависимост от личния режим 
на контакти. Бащата често пъти не е ин-
формиран за случващото се в училището 
или детската градина, които детето посе-
щава, не присъства на празници, които се 
организират в образователните институ-
ции. Най-често всеки от родителите оп-
ределя свои собствени правила, касаещи 
детето, като те не ги обсъждат и съгласу-
ват помежду си – съответно детето бива 
възпитавано и дисциплинирано по раз-
личен начин от майката и бащата и няма 
единно послания и изисквания към него 
от двамата родители.

При подкрепа от професионалисти, в по-
вечето семейства настъпва видима про-
мяна –  майката започва да информира 
бащата за случващото се в живота на дете-
то (успехи и трудности в училище/детска 
градина), като по този начин го включва в 
живота на детето в ролята му на родител. 
Започват да се поставят общи изисквания 
и правила за детето и при двамата роди-
тели – подготовка за следващия учебен 
ден, спазване на обичайния дневен ре-
жим и др. Като цяло се наблюдава про-
мяна и при възрастните – те започват да 
правят разграничение между отношения-
та си като партньори, които са приключи-
ли с тяхната раздяла, и отношенията им 
като родители на общото им дете, които 
продължават. Този процес създава усеща-
нето за сигурност у детето и има видими 
резултати в поведението му.
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Как да реагирате, ако работите с дете с 
разведени/разделени родители 
(Асоциация Родители)

1. Още в началото на учебната година 
съберете информация за семейната ситу-
ация на децата. Можете да го направите 
чрез анкета, която попълват родители-
те, като в нея включите и по-широк кръг 
въпроси: лица за контакт при спешен 
случай, силни страни на детето, области, 
които го затрудняват, интереси, хобита и 
т.н. (може да намерите примерна анкета 
в раздела: „Инструменти за работа“).

2. За да сте наясно със семейната ситуа-
ция в случай на конфликт между родите-
лите, можете да поискате да се запознае-
те със съдебното решение по отношение 
на предоставянето на родителските пра-
ва. Ако родител, който по силата на съ-
дебно решение, не упражнява родител-
ските права, се обърне към вас, може да 
използвате някой от следните подходи:

 Ако съдът изрично не е въвел огранича-
ване на някои права на родителя, той има 
пълно право да получава информация за 
развитието и обучението на детето и да 
поддържа лични отношения с детето, оп-
ределени в бракоразводното решение. 
Съдействайте на родителя да бъде ин-
формиран и поговорете с него по какъв 
начин най-добре може да подкрепи де-
тето в адаптацията му към училищната 
среда.

 Ако съдът е въвел ограничаване на 
някои права на родителя, всички право-
мощия, които не са обхванати от огра-
ничителната мярка, продължават да съ-
ществуват. Спазвайте ограниченията и 
съдействайте на родителя да поддържа 
връзка детето в рамките на правата, кои-
то има.

 Ако съдът е лишил родителя от роди-

телски права, всякакъв негов контакт с де-
тето не е позволен, нито е допустимо той 
да получава информация за развитието и 
обучението му.
При всички ситуации на взаимодействие 
с родителя, който не упражнява родител-
ски права, информирайте другия роди-
тел.

3. Още на първите родителски срещи раз-
кажете на родителите за ползите за дете-
то от включването на двамата родители 
и споделете с тях намерението си да осъ-
ществите дейности, в които са въвлечени 
и майката, и бащата. 

4. Показвайте уважение към различните 
семейни ситуации и винаги информирай-
те и другия родител, когато се обръщате 
към някой от двамата. 

5. Не вземайте страна в споровете между 
родителите – това не е ваша отговорност. 
Изслушвайте ги с разбиране, но оставай-
те в позицията на човек, който се грижи 
детето да се чувства добре, а не на арби-
тър в конфликта между възрастните.

6. Винаги напомняйте на родителите как-
ви са ползите за детето от едно или друго 
действие, което предприемате.  

7. Имайте търпение – промяната в отно-
шението на родителите към инициати-
вите, в които ги въвличате ще се случва 
постепенно, с нарастването на доверието 
след всяка инициатива.

8. Изслушвайте детето, когато иска да 
сподели свои вълнения, но не вземайте 
страна пред него по отношение на роди-
телите му.

9. В ситуации, в които сте затруднени да 
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се справите или виждате риск за детето, 
търсете подкрепа от педагогически съвет-
ник, психолог, социален работник. 

10. Ако намерите подходящ начин, пого-
ворете с родителите за това, какво помага 
на децата след развод/раздяла на роди-
телите:

 Обяснение за раздялата, което е подхо-
дящо за възрастта на детето и ясно поста-
вя отговорността върху родителите;

 Липса на конфликт между родителите;
 Добри отношения и лесен достъп до 

двамата родители;
 Информация/история за отсъстващия 

родител, дори ако няма контакт с него;
 Добро приспособяване на самите роди-

тели към ситуацията след развода – тре-
вогите на детето за родителите затрудня-
ват неговата адаптация;

 Възможност детето да изразява трево-
гите си и да пита;

 Възможност да говори за това, че има 

две къщи, доведени родители, братя и 
сестри и пр.;

 Успешност в изявите извън дома, усе-
щането че е харесвано, обичано и прие-
мано.

Практиката говори:

„Когато започнахме работа по „Да бъ-
деш Баща“, една от майките на наш 
ученик, разведена с бащата, първо не 
искаше да му казва за инициативата. 
Все пак се реши и сподели с бащата. В 
резултат на 15-ти септември в учили-
щето дойде таткото, а 4 години не му 
бяхме виждали лицето – дойде да се за-
познае с класната и да разбере какво ще 
правим по кампанията.“

Валентин Атанасов, педагогически съвет-
ник в ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце 
Делчев, училище-посланик на Национал-
на кампания „Да бъдеш Баща“.

Повече от един баща 
(Асоциация Анимус)

Все по-често има семейства, в които 
присъства повече от един баща. Това 
са случаите, в които майката има втори 
брак, друг партньор, деца от различни 
партньори, като по един или друг начин 
те присъстват и се включват в живота 
на децата. Важното в тези ситуации е 
да се постигне сигурност за децата чрез 
постоянство във взаимоотношенията 
между различните участници. За да се 
случи това са необходими усилия, тъй 
като често съществува риск от възниква-
не на напрежение, липса на доверие и 

объркване. Обикновено в такива семей-
ства възникват противоречия относно 
отговорността към децата, издръжката 
на семейството, съревнованието между 
възрастните, моделите на поведение, 
изискванията към децата, борба за лю-
бовта им и т. н. Изключително важно е 
да се отчете ролята на мъжете, които са 
свързани със семейството по отношение 
на децата и да бъдат привлечени като 
ценен съюзник за отглеждането и възпи-
танието на детето.
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Втори баща / Пастрок 
(Асоциация Анимус)

Има множество примери за грижовно 
поведение на доведен баща/пастрок 
към небиологичното му дете/деца, 
който напълно замества липсващия 
родител. Това категорично показва, че 
бащинството не се ограничава до био-
логичната връзка с децата, а има много 
по-дълбоки корени. Има случаи, в които 
вторият баща действа с компетентност 
и грижа към доведените си деца, дори 
повече от биологичния.

Как да реагирате, ако работите с дете в 
ситуация с втори баща/повече от един 
баща? 
(Асоциация Родители)

1. Още в началото на учебната година съ-
берете информация за семейната ситуа-
ция на децата. Можете да го направите 
чрез анкета, която попълват родителите, 
като в нея включите и по-широк кръг 
въпроси: лица за контакт при спешен 
случай, силни страни на детето, области, 
които го затрудняват, интереси, хобита и 
т.н. (може да намерите примерна анкета 
в раздела: „Инструменти за работа“)

2. Споделете с родителите намерението 
си да осъществите дейности, в които са 
въвлечени отговорните за детето въз-
растни.  

3. Отчитайте нуждата на биологичния 
баща да бъде информиран и въвличан 
в инициативите, свързани с детето му и 

договорете с майката начините, по които 
това може да става.

4. В комуникацията с детето, майката, ба-
щата, пастрока (или друг значим мъж) не 
противопоставяйте биологичния баща на 
мъжа, който изпълнява ролята на значи-
ма мъжка фигура в живота на детето. 

5. Показвайте уважение към различните 
семейни ситуации, бъдете открити и про-
зрачни в действията си към всички стра-
ни. 

6. Не вземайте страна в споровете между 
родителите – това не е ваша отговорност. 
Изслушвайте ги с разбиране, но оставай-
те в позицията на човек, който се грижи 
детето да се чувства добре, а не на арби-
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тър в конфликта между възрастните.
7. Винаги напомняйте на родителите как-
ви са ползите за детето от едно или друго 
действие, което предприемате.  

8. Имайте търпение – промяната в отно-
шението на родителите към инициати-
вите, в които ги въвличате ще се случва 
постепенно, с нарастването на доверието 
след всяка инициатива.

9. Изслушвайте детето, когато иска да 
сподели свои вълнения, но не вземайте 
страна пред него по отношение на роди-
телите му или значимите възрастни, кои-
то се грижат за него.

10. В ситуации, в които сте затруднени да 
се справите или виждате риск за детето, 
търсете подкрепа от педагогически съ-
ветник, психолог, социален работник. 

В семейна среда, в която има психично 
страдание 
(Асоциация Родители)

През 2009 година България приема На-
редба за създаване на условия за интег-
рирането на деца и ученици със специ-
ални образователни потребности (СОП) 
и/или хронични заболявания за прием в 
масовите училища. Преодоляването на 
различните предизвикателства  - адап-
тиране на материалната база; адапти-
ране към нуждите на деца и семейства, 
попадащи в тази група; осигуряването на 
специалисти, които имат подготовката да 
се грижат за тях; преодоляване на стра-
ховете на директори, учители и родители 
и др. - изисква време и действие в тази 
посока. Когато рискът за живота на деца-
та е голям или страданието, породено от 
някаква хронична болест, е твърде силно, 
бащите рядко остават да съжителстват 
със своите семейства. Въпреки това няма 
преки доказателства за връзката между 
развод и хронична болест при детето и 
нарастването на процента на разводите е 
незначителен (Marital stability and marital 
satisfaction in families of children with 

disabilities: Chicken or egg?, 2004). Кога-
то има някакво страдание при детето, 
развитието е специфично и предполага 
различни роли и на майката, и на баща-
та. Когато говорим за училище, въпреки 
наличието на много предизвикателства 
пред включването на различни деца, 
няма как да не отбележим и ползите от 
общуването и съвместното образова-
ние, а именно: изграждане на знания и 
умения у възрастните и децата за разби-
ране на нуждите на другите, умението 
да се поставяме на тяхно място и осъз-
наването, че бидейки хора сме повече 
еднакви, отколкото различни. За да мо-
жем да извлечем ползите от обогатява-
нето и да преодолеем затварянето си в 
страха от непознатото, особено когато 
става въпрос за училище, е необходимо 
да има ясно сътрудничество между учи-
теля, училищния психолог и родителите 
– и майката, и бащата. На първо място 
учителят-лидер в общността е важно да 
се запознае с нуждите и възможните 
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подходи за комуникация, както към де-
тето, което страда, така и към останали-
те в класа, включвайки активно в своята 
дейност училищния психолог (или друг 
специалист в/извън училище – социален 
работник, ресурсен учител, логопед, пси-
холог и т.н.). Такова партньорство е осо-
бено полезно при запознаване на роди-
телите със ситуацията, в която се намират 
те самите и техните деца. Предоставена-
та информация на разбираем за тях език 
внася успокоение, гради доверие, допри-
нася за разбирателството и улеснява об-
щуването, както в посока учител-родител, 
така и между самите родители. Много е 
важно родителите на другите деца да бъ-
дат информирани за ситуацията, защото 
техните реакции в голяма степен опре-
делят отношението, което ще имат деца-
та в училище към детето със СОП и/или 
психично страдание. Най-добре е това 
да се случва още на първите родителски 

срещи, като се дава пространство на все-
ки родител да разкаже накратко за очак-
ванията и притесненията си през новата 
учебна година – така споделеното от ро-
дителите на дете със СОП и/или психично 
страдание се възприема от другите ро-
дители като част от предизвикателствата 
пред новосъздаващата се общност, без 
да има противопоставяне между тях. 
Често обаче в практиката адекватното уп-
равление на ситуация с дете със СОП и/
или психично страдание, е оставено на 
компетенциите на учителите, като много 
от тях не разполагат с тази специфична 
подготовка; нещо повече, всеки такъв 
случай е строго индивидуален. Именно 
затова е важно учителите да не забравят, 
че не са сами и че има специалисти, към 
които могат да се обърнат – училищен 
психолог, социални работници, ресурсни 
учители, специалисти от Центрове за об-
ществена подкрепа и много други. 
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време на всички родители в класа да спо-
делят своите очаквания и страхове, свър-
зани с предстоящата учебна година. Това 
дава възможност да разберете какви са 
нагласите на родителите и своевременно 
да потърсите начин как може да отгово-
рите на потребностите на родителската 
общност. 

6. Споделете с родителите намерението 
си да осъществите дейности, в които са 
въвлечени всички деца и отговорните за 
децата възрастни.

7. Отчитайте нуждата на бащата/мъжа, 
който играе важна роля в живота на де-
тето със специални нужда, да бъде ин-
формиран и въвличан в инициативите и 
договорете с майката начините, по които 
това може да става.

8. Информирайте другите деца от класа 
за потребностите на детето със СОП по 
подходящ за тяхната възраст начин. 

9. Включвайте децата от класа да помагат 
на детето с психично страдание всеки път, 
когато учебният процес позволява това.
 
10. Информирайте редовно специалисти-
те, които работят с детето какво се случва 
с него в класната стая. Така те ще могат да 
имат по-широк поглед върху развитието 
му и имат възможността да бъдат по-ус-
пешни в работата си с него.

Как да реагирате, ако работите с дете с 
психично страдание? 
(Асоциация Родители)

1. Още в началото на учебната година съ-
берете информация за семейната ситуа-
ция на децата. Можете да го направите 
чрез анкета, която попълват родителите, 
като в нея включите и по-широк кръг въ-
проси: лица за контакт при спешен слу-
чай, силни страни на детето, области, кои-
то го затрудняват и такива, които е важно 
д се развиват и т.н. (може да намерите 
примерна анкета в раздела: „Инструмен-
ти за работа“)

2. Проведете индивидуален разговор с 
родителите на детето със специални нуж-
ди. По възможност е добре да участват и 
майката, и бащата. Поинтересувайте се за 
историята на семейството и напредъка на 
детето – какво му помага и как може вие 
да го подкрепите.

3. Организирайте среща между родите-
лите на детето със специални нужди и 
специалистите, които ще работят с него 
през настоящата година. Важно е всички 
да се познават и да разполагат с едно и 
също знание за потребностите и истори-
ята на детето.

4. Споделете с родителите в класната 
общност какви са потребностите на дете-
то и кой ще работи с него през годината. 
Информирането сваля напрежението и 
създава доверие в общността.

5. Още в началото на годината оставете 
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В семейна среда от различни етнически 
малцинства 
(Фондация „За Нашите Деца“)

В ромската общност най-често бащата не 
участва пряко в отглеждането на детето и 
неговото възпитание. Тази отговорност се 
поема от майките и бабите, като бащите 
имат съпротиви да се включват в грижа-
та за децата си в ранната им възраст. Ако 
бащата присъства в семейството изобщо, 
ролята му някак традиционно се възпри-
ема като на фигурата, която осигурява фи-
нансовата стабилност на семейството, т.е. 
той работи, а майката се грижи за децата. 
Бащите, обичайно, имат минимално учас-
тие в ежедневните грижи за децата. При 
вземане на решения относно постъпване 
на детето в детска градина или училище, 
отново те се вземат изцяло от майките/
бабите, като мъжете в семейството не из-

разяват позицията си. Бащите се включват 
по-активно в живота на децата-момчета, 
когато те са на по-голяма възраст – момче-
тата придружават бащите си „на работа“, 
като им помагат и същевременно усвояват 
различни практически умения. 
След подкрепа от страна на професиона-
листи, в повечето семейства се наблюда-
ва промяна в модела на отглеждане на 
децата в ранната им възраст – бащите се 
включват в къпането и храненето на бе-
бета, участват във вземането на решения, 
касаещи детето – включване в образова-
телната система, редовно посещение на 
училище и други дейности, които обичай-
но са делегирани на жените в семейство-
то.
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Как да реагирате, ако работите с дете 
от семейна среда от етническо малцин-
ство:
 (Асоциация Родители)

1. Още на първите родителски срещи 
поканете и двамата родители. Информи-
райте ги за ползите за детето от включва-
нето на двамата родители и споделете с 
тях намерението си да осъществите дей-
ности, в които са въвлечени и майката, и 
бащата. 

2. Показвайте уважение към възгледите 
на родителите за възпитанието на де-
тето, но не пропускайте възможност да 
подчертаете значението на участието и 
на двамата родители. 

3. При всеки удобен случай подчертавай-
те положителните прояви на детето, осо-
бено пред бащата. Позитивната обратна 
връзка действа подкрепящо на желание-
то за общуване.

4.Търсете възможности за активно 

включване на родителите в училищния 
живот: да покажат пред всички деца ня-
кое свое умение, да разкажат за интерес-
но преживяване, да участват в състезание 
или изложба със своите умения. Не оказ-
вайте натиск, но подчертавайте огромно-
то значение за детето на такова участие.

5. Винаги давайте на родителите да раз-
берат, че оценявате техните усилия и ус-
пешно справяне с подкрепата на детето, 
дори когато напредъкът е минимален. 
Посочвайте конкретните действия на ро-
дителите, които искате да насърчите.

6. Редовно информирайте родителите за 
това, което се случва в училище, дори да 
изглежда, че те не проявяват интерес към 
тази информация.

7. Винаги напомняйте на родителите как-
ви са ползите за детето от едно или друго 
действие, което предприемате.  
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в живота на детето е много важно и 
той потвърди, че тя много му се рад-
ва, когато той се прибира от работа 
и не желае да играе с никой от оста-
налите членове на семейството. Об-
съдихме как той си представя, че може 
да участва в грижите и възпитанието 
й. След тази среща не е провеждан друг 
такъв разговор, но обратната връзка 
на майката на детето е, че бащата се 
ангажира повече с грижата за дете-
то, повече време прекарва с него, пред-
лага й по-често да излизат на разходка 
тримата и прекарва по-малко време 
с приятелите си, в сравнение с преди, 
когато е предпочитал тяхната ком-
пания. Тя сподели, че това много я удо-
влетворява. За мен, поуката от този 
случай е, че ние като специалисти, 
които работим с тези семейства, 
трябва да насърчаваме участието на 
бащите, защото те могат да бъдат 
мотивирани и имат ресурс, но просто 
разбиранията на общността, в която 
живеят са такива и е необходимо да се 
работи с тях за промяна на нагласите 
им.“ 
Социален работник, ЦОП „За деца и ро-
дители“, Фондация „За Нашите Деца“

„От малкото случаи от родилно от-
деление, по които работя, се оказ-
ва, че бащата на детето и неговата 
позиция са изключително важни при 
вземане на решение дали детето да 
се задържи в семейството или не. Ако 
майките (тези, с които съм работи-
ла, и са имали колебания, са от ромски 
произход) не се чувстват подкрепени 
от бащите на децата си, са по-склон-
ни да изоставят бебетата.“

Социален работник , Фондация „За На-
шите Деца“

8. В случаите на затруднена комуникация 
с някои родители използвайте подкрепа-
та на други родители, с които имате вече 
изградено доверие и по-добра комуника-
ция.

9. Инициирайте общностни събития с 
участието на родителите – когато са в гру-
па, те се чувстват по-сигурни и имат по-
голямо желание да се включват.

10. Отделяйте време за общи разговори, 
в които родителите да споделят очаква-
нията и притесненията си.

11. Имайте търпение – промяната в от-
ношението на родителите към инициати-
вите, в които ги въвличате ще се случва 
постепенно, с нарастването на доверието 
след всяка инициатива.

12. В ситуации, в които сте затруднени да 
се справите или виждате риск за детето, 
търсете подкрепа от педагогически съвет-
ник, психолог, социален работник. 

Практиката говори:
 „В случаите, с които аз работя, и при 
които бащите присъстват в семей-
ствата си (не само физически), са малко. 
Мога да споделя опит по един от случа-
ите, при който по време на сесия с май-
ката и бащата ги върнах към момента, 
в който са разбрали, че ще станат ро-
дители, след това минахме през ражда-
нето и първата среща с новороденото, 
се оказа, че бащата много се умили и с 
удоволствие разказваше за емоциите и 
радостта си. След това започнахме да 
говорим какво той иска за дъщеря си и се 
оказа, че той има желание тя да учи, да 
не се задомява рано, да не ражда на ни-
ска възраст, да не е многодетна майка 
и т.н. Подадох му, че неговото участие 
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предлагат се нови перспективи за дейст-
вие (Молберг, Ш., Сьоблом, М., 2006). Ус-
пешен подход в работата с родители е по 
време на родителска среща учителят да 
има подготвени творчески въпроси, кои-
то предполагат активност и ангажираност 
от страна на родителите. Творческите 
въпроси могат да бъдат най-различни, в 
зависимост от целите, които учителят си 
е поставил – по отношение на конкрет-
ния клас, конкретно дете или конкретен 
родител. Например: Как бихте подпомог-
нали създаването на по-привлекателна за 
Вашето дете училищна среда?  Какво мо-
жете да направите заедно с детето за да-
дена инициатива/извънкласна дейност? 
Кои са силните страни на Вашето дете? 
Какви са собствените Ви цели (амбиции) 
във връзка с детето Ви? Поставянето на 
творчески въпроси предполага интерак-
тивен подход в общуването с родителите 
– конструктивен диалог, в хода на който 
могат да бъдат изведени разнообразни 
идеи за успешно сплотяване и функцио-
ниране на класа като общност.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
(Фондация „Джендър образование, 
изследвания и технологии“)

По традиция в българското училище роди-
телската среща е време за уточняване на 
административни формалности и обикно-
вено е място за споделяне на проблеми и 
изисквания, в повечето случаи от страна на 
учителя. В отношенията „родител-учител” 
обаче и двете страни имат нужда от знания 
и (нови) умения, за да се фокусират върху 
решенията, а не  върху проблемите. Какво 
означава това?  Да започне да се мисли 
по начин, фокусиран към решения, озна-
чава да се мисли, че промяна се случва по 
всяко време и по различни начини, както 
и че тази промяна може да води до поло-
жителни преживявания, които вдъхновя-
ват деца, родители и учители. Много често 
това, което работи при децата, работи и 
при родителите. Основен момент в подхо-
да „фокусиране към решения” е използва-
нето на  творчески въпроси, чрез които се 
търсят наличните възможности и умения. 
Творческите въпроси са полезни и важни 
комуникативни инструменти, както при де-
цата, така и при родителите. С тях се зад-
вижва вътрешният диалог на слушателя, 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА 
ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА АДАПТАЦИЯТА НА 
ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС



25

4. При необходимост поставете указа-
телни табелки от входа на училището до 
стаята, в която ще се проведе родител-
ската среща – лутането из коридорите 
създава усещането за несправяне и из-
нервя родителите.

5. Посрещнете родителите с приветстве-
ни думи, които зачитат техния принос за 
израстването на децата им. Представе-
те се, обяснете каква е Вашата позиция 
(класен ръководител, възпитател и т.н.) 
и още веднъж припомнете целта на сре-
щата и дневния ред, както и очаквания 
час за приключване.

6. Предложете на родителите да се пред-
ставят – добре е това да стане с името на 
родителя, името на детето и нещо, което 
всеки родител да сподели с останалите: 
какво детето му обича да прави или пра-
ви много добре, какво би искал детето 
му да научи в първи клас и т.н. Ограни-
чете се до един въпрос, на който да отго-
варят всички родители, за да не загубят 
търпение, но не забравяйте, че въпросът 
трябва да е позитивен – всеки родител 
обича да се похвали с детето си. Тази 
част от родителската среща има за цел 
да настрои родителите позитивно един 
към друг и към всички деца, така че да 
има по-малко конфликти занапред. Вза-
имното опознаване намалява агресията 
и създава предпоставки за изграждане 
на доверие. Ако на срещата присъстват 
и двамата родители, дайте думата на 
всеки от тях – да се представи и отгово-

Практически стъпки за организиране 
на опознавателна родителска среща в 
първи клас
(Асоциация Родители)

1. Поканете всички родители по подхо-
дящ начин: с писмо, имейл, обаждане 
по телефона, личен разговор – в зависи-
мост от ситуацията. Поканата трябва да 
съдържа: дата, час, място на родителска-
та среща, цел, очаквана продължител-
ност, дневен ред. Убедете се, че всички 
родители са получили поканата. Специ-
ално подчертайте, че поканата се отнася 
както до майките, така и до бащите.

2. Подгответе стаята, в която ще се про-
веде срещата така, че родителите да се 
почувстват добре дошли: малко укра-
са или приветствен надпис на дъската 
създават положителна нагласа. Имайте 
предвид, че за родителите настаняване-
то на детските чинчета е изключително 
неудобно, а за част от тях – просто физи-
чески невъзможно. По възможност из-
ползвайте стая със столове за възрастни, 
така че да можете да настаните родите-
лите удобно. Това ще ви даде спокой-
ствието да разговаряте без припряност.

3. По възможност подредете местата за 
сядане така, че всички да виждат лицата 
на останалите, а не гърбовете. Така ще 
избегнете напрежението, което пораж-
дат неприятните спомени от часовете, 
когато сегашните родители са били уче-
ници, които са се криели зад гърба на 
другите, за да не бъдат изпитани. Сяда-
нето в кръг дава възможност на всички 
участници в срещата да се почувстват 
еднакво значими и предполага равно-
поставено включване в обсъжданията.
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ри на поставения въпрос. Така зачитате 
присъствието на всеки от тях и имате 
възможност да наблюдавате прилики и 
разлики в отговорите на майката и ба-
щата.

7. Разкажете на родителите какви са Ва-
шите цели по отношение на децата им 
в първи клас. Дайте им възможност да 
коментират това, което казвате.

8. Ясно посочете как и кога родителите 
могат да се свързват с Вас: по телефон, 
по имейл, в лична среща. Посочете кое 
време е подходящо да Ви търсят и из-
яснете в кои ситуации се обаждат те, в 
кои – Вие. Посочете начина, по който ще 
получават редовна информация от Вас 
относно ангажиментите и напредъка на 
децата: тефтерче за кореспонденция, 
обяви на таблото пред класната стая или 
във фоайето на училището, имейли и т.н. 
Ако намирате за уместно, предложете 
им да направите имейл-група или фейс-
бук-група на класа.

9. Договорете се за една-две общи ини-
циативи на класа: излет, Коледно парти, 
екскурзия, посещение на музей, театър, 
изложба и т.н. Обяснете ползата от такова 
съвместно преживяване за сплотяването 
на класната общност и планирайте общи 
дейности съобразно възможностите на 
родителите да участват.

10. Договорете се за следваща среща и 
за темите, които ще се обсъждат на нея – 
така родителите отрано ще са подготвени 
и е по-вероятно да откликнат.

11. Можете да съберете нужната Ви ин-
формация от родителите, като им разда-
дете за попълване Анкета, която ще на-
мерите по-долу като примерен образец. 
Насърчете ги да обсъдят с партньора си 
отговорите на въпросите, преди да ги 
попълнят и им дайте срок, в който да Ви 
върнат анкетата.
12. Закрийте срещата с благодарност за 
активността на родителите.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 (Асоциация Родители)

За да протече работата Ви с децата и ро-
дителите по-успешно, Вие имате нужда 
от информация за Вашите ученици и тех-
ните семейства. По-долу ще намерите 
примерна Анкета за родители на първок-
ласници, която можете да използвате, за 
да съставите свой вариант.
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Анкета за родители на първокласници

Здравейте, казвам се …………………………………………………………………… и съм класен 
ръководител на Вашето дете. 

Ние с Вас имаме обща цел – да направим тази учебна година щастлива и успешна 
за всяко дете от нашия клас. Въпросите, на които ще се радвам да отговорите, 
имат за цел да ми помогнат да се ориентирам по-добре по отношение на Вашите 
очаквания към училището, интересите на детето Ви и за начините, по които можем 
да си партнираме. 
Не е задължително да отговаряте на всеки от въпросите, но колкото по-пълна 
е информацията, толкова по-полезна би била за мен като класен ръководител. 
Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде използвана 
единствено с цел да се отговори на нуждите на детето като част от класната 
общност. 
Моля, попълнете анкетата до (дата)………………………

Име на детето: ……………………………………………………………………………………………………………
Имена на родителите:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Друг възрастен, към който мога да се обръщам във връзка с детето: 
/напишете имената му и роднинската връзка с детето/
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Отбележете с X предпочитаните начини за контакт с Вас и другите възрастни, 
отговорни за детето. Където е приложимо, посочете възможните координати – 
номер, адрес, име.

Стационарен 
телефон 

1.
2.

Skype 1.
2.

Мобилен 
телефон

1.
2.

Бележки, 
предавани по 
детето

1.
2.

Електронен 
адрес (e-mail)

1.
2.

Писма по 
поща 

1.
2.

Facebook 1.
2.

Лична среща 1.
2.
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Ако по отношение на здравето на вашето дете има информация, която смятате, че 
е важно да споделите, или ако то има специфични нужди, моля споделете ги в тази 
анкета, или се свържете с мен, за да ги обсъдим.

Алергии ……………..……………………………………………………………………..…………………………………
Приемани лекарства ………………………………………………………………………………..…………………
Личен лекар на детето (име и контакти) ……………………………………………………………………
Човек за контакт при спешни случаи …………………………………………………………………………
Друго ………………………………………………………………………………..…………………………………………

Очаквания по отношение на училището:
1. Какво очаквате да се промени в сравнение с подготвителната група по 
отношение на комуникацията Ви с училището?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Какво смятате да се промени в сравнение с подготвителната група по отношение 
на изискванията на учителите? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Какви ценности очаквате да подкрепи училището у детето Ви в 1 клас?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Интересите на Вашето дете:
1. Неговото хоби е ………………………………………………………………………………………………
/например да колекционира картички или монети, да рисува, интересува се от 
кораби/

2. В свободното си време обича да  …………………………………………………………………
/например да чете книги, да се разхожда с приятели, да играе на компютъра /

3. Извънучилищни занимания ……………………………………………………………………………
/например посещава театрални школи,  свири на пиано,  учи чужд език, други 
курсове/

4. Трениран спорт …………………………………………………………………………………………………………
/например баскетбол, бойни изкуства, плуване, друго/

Качества на Вашето дете:
1. Какви са силните страни на Вашето дете? (Избройте колкото се може повече – 
учебни, социални, спортни, артистични, музикални и др., без да се притеснявате, 
че звучи нескромно)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Според Вас какво би мотивирало Вашето дете, за да се справя още по-добре?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Музей ДА НЕ
Изложба ДА НЕ
Концерт ДА НЕ
Представление ДА НЕ
Кино ДА НЕ
Спортно мероприятие ДА НЕ
Екскурзия/ Излет ДА НЕ
Друго (моля, посочете) ДА НЕ

При възможност, ще придружа класа на детето си при посещение на:

При възможност, ще разкажа за професията си или за свое хоби на класа:

Бих участвал/а с детето си в училищен проект:

Бих участвал/а в организацията и подготовката на празненство или събитие на 
класа:

ДА НЕ

ДА НЕ

Изложба ДА НЕ
Концерт ДА НЕ
Базар ДА НЕ
Спортен празник ДА НЕ
Друго (моля, посочете) ДА НЕ

Друг начин да се включа е: ……………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………
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това и когато учителите им го дават, те 
ги печелят на своя страна като съмишле-
ници, поддръжници и в крайна сметка – 
печелят ги като партньори.
Например, добър и изпитан начин за 
даване на положителна обратна връз-
ка на родителите е да им се напише и 
връчи благодарствено писмо. Важното 
е писмата да са индивидуални, да са 
написани за конкретния родител и с по-
сочени конкретни примери за положени 
усилия. 

ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА
(Фондация „Джендър образование, из-
следвания и технологии“)

Положителна обратна връзка винаги 
е необходима в общуването, особено, 
когато общуването е между хора, които 
са заявили готовността си да бъдат парт-
ньори чрез най-ценното за родителите 
– техните деца. В случая е важно тя да 
се дава с акцент върху желаното пове-
дение и положените усилия. Важно е 
родителите да чуват и виждат регулярно 
оценката на учителя за усилията, които 
полагат, а не постигнатите резултати. По-
ложителната обратна връзка е източник 
на вдъхновение и вяра в собствените 
възможности. Повечето родители (май-
ки и особено татковци) имат нужда от 

и работата на учителя. За да може учи-
телят да бъде максимално конкретен в 
своите очаквания, той трябва да попита/
анкетира родителите, особено в проце-
са на адаптация на първокласниците, в 
какво родителят е добър, кои са ситуа-
циите, в които той може да се включи 
с опит и желание... Подобен подход е 
успешен, ако и двете страни в партньор-
ското взаимодействие се възприемат 
в ролята на експерти: учителите са екс-
перти по отношение на учебния процес, 
но родителите са експерти по отноше-
ние на потребностите на собствените си 
деца..

ЯСНО И КОНКРЕТНО ФОРМУЛИРАНИ 
ОЧАКВАНИЯ 
(Фондация „Джендър образование, из-
следвания и технологии“)

Хората се повлияват от това, което се оч-
аква от тях – така е с децата, така е и с въз-
растните. Колкото по-ясни и конкретни са 
очакванията към родителите, толкова по-
лесно ще бъде те да откликнат и да се ан-
гажират с конкретни дела. Включването 
на родителите в образователния процес 
означава те да бъдат информирани какво 
точно се очаква от тях и с какво те могат 
да бъдат в помощ на учителя. Не е дос-
татъчно от родителите да се очаква да се 
ангажират само с принципни неща, мно-
го по-ефективно е да се иска от тях да из-
вършват конкретни действия, с които да 
подпомагат училищния живот на децата 
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ИНДИВИДУАЛЕН РАЗГОВОР 
(Асоциация Родители)

Има ситуации, в които разговор „на че-
тири очи“ е по-уместен от разговор пред 
по-широка аудитория. Това е особено 
валидно, ако става дума за индивидуал-
ния напредък на детето и затрудненията, 
пред които се изправя то. Важно е да се 
споменават ясно и максимално детайлно 
какви умения има детето, какви усилия 
полага, за да се развие и какво може още 
да подобри. В индивидуален разговор 
препоръчваме освен насоки за детето, 
свободно да питате родителите те как 
биха участвали, как биха подкрепили 
детето да напредне в областите, в които 
има нужда. Ако те се затрудняват, бъдете 

готови да дадете своите идеи и предло-
жения, така че да намерите най-добрия 
вариант да работите като съмишленици в 
подкрепа на детето. 
Преди индивидуален разговор с роди-
телите, препоръчваме да попълните 
„картата на растежа“ (вж. по-долу) – ин-
дивидуална карта за всяко дете, с помо-
щта на която можете да проследявате 
развитието на децата.  Хубаво е да имате 
готовност да я представите по време на 
разговора с родителите, за да обсъждате 
развитието на детето в детайли. И запом-
нете – колкото по-конкретни сте в попъл-
ването, толкова по-успешни ще бъдете в 
общуването!

Силни страни Зони за подобрение 

1.В учебен план 

2.Социални умения и поведение

3.Познаване на емоции (как ги изра-
зява и какви думи използва, за да ги 
назове)

КАРТА НА РАСТЕЖА
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насочат дете с различни затруднения в 
адаптирането в средата в училище  /и 
семейството му/ към организация, която 
има обучен екип и организира фамилни 
групови конференции. Специално под-
готвен независим координатор поема 
организацията и провеждането на фа-
милната групова конференция. Фамил-
ната групова конференция все още не е 
популярен у нас метод, но вече се при-
лага с успех в повече от 30 общини  и при 
подходящото представяне и прилагане 
на методиката, тя  дава отлични резулта-
ти. Ако този подход  ви се струва интере-
сен  и бихте искали да научите повече, 
можете да се свържете с Фондация 
„Лале“. 

 
ФАМИЛНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Фондация „Лале“)

Това е лесен начин за намиране на ре-
шение на различни проблеми, при които 
деца, родители, членове на разширеното 
семейство, приятели се събират, за да 
направят план за преодоляване на кон-
кретен проблем или затруднение. Мето-
дът се основава на стара, традиционна и 
лесна за разбиране концепция – силата 
на семейния кръг. Това е изключително 
ефективен инструмент за практическо 
участие на бащите (мъжете от семейство-
то) в живота и образованието на децата. 
В същото време е начин за засилване 
на позицията и ролята на децата в се-
мейството. Учители, педагогически съ-
ветници, директори на училище, лични 
лекари, социални работници могат да 
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Тук можете да научите повече за опита на 
4 училища, които в продължение на една 
учебна година, работиха целенасочено 
да привлекат в училище бащите и други 
значими за децата мъже и така да подо-
брят процеса на адаптация на децата към 
първи клас:

1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бутан
 Какви цели си поставихте? - Да при-

общим родителя да бъде активен при 
отглеждане, възпитание и обучение на 
своето дете. Родителят да се почувства 
значим за детето.

 Как подходихте към различните семей-
ства? - Поканих бащите на родителска 
среща, поканих ги на празник, който беше 
организиран от мен с активното участие 
на бащи-активисти и техните деца. Бащи-
те получиха грамоти за участие.

 Какви промени забелязахте? - Бащите 
станаха активни и с желание се отзова-
ват, когато ги потърся.

2. СУ „Христо Ботев“, гр.Козлодуй
 Какви цели си поставихте? - Основна-

та ни цел беше да приобщим бащите в 
живота на децата в училище, да проме-
ним отношението на родителите към 
училището като институция и личността 
на учителя. Родителите да съдействат в 
реализирането на различни инициативи, 
свързани с участието на техните деца.

 Как подходихте към различните се-
мейства? - В началото на учебната годи-
на бяха проведени срещи с бащите, при 
които срещи беше изготвена съвместна 
програма от дейности, в които те активно 
да се включат. При деца с разведени ро-

дители, в семейства с втори баща, както 
и при деца от малцинствен произход се 
проведоха индивидуални срещи с бащите 
и всички откликнаха с голяма готовност.

 Какви промени забелязахте? - Проме-
ните, които забелязахме, са най-вече у 
децата – чувстват се по-сигурни, по-щаст-
ливи, че бащата е до тях и се забавляват 
заедно в училище. Промени се отноше-
нието на родителите към нас – учителите 
и училищната институция, сами проявя-
ват инициативност в подпомагане на ма-
териалната база в класната стая.

3. ОУ“Н.Й.Вапцаров“, с.Селановци
 Какви цели си поставихте? - Да проме-

ним  създадените нагласи за това, че ба-
щите (мъжете)  поемат  функцията за фи-
нансовата обезпеченост на  семейството, 
а майките (жените) -  отговорността  за 
развитието и възпитанието на децата. Да 
покажем, че бащите (значимите мъже) са 
не само авторитет  при  вземане на ва-
жните решения в семейството за бъдеще-
то на детето, но могат да бъдат негов на-
ставник, помощник, медиатор в учебната 
и извънучилищна дейности. Да предло-
жим алтернативи за така желаното от 
децата общуване с възрастните, когато са 

СПОДЕЛЕНИЯТ ОПИТ
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в позиция на равнопоставеност  и сътруд-
ничество. Да поощрим добрия пример на 
активния родител и провокираме остана-
лите за повече присъствие в живота  на 
децата им.

 Как подходихте към различните се-
мейства? - Първата задача преди осъ-
ществяването на всяка от дейностите е 
проучване на статуса на всяко дете (чрез 
информация от предоставените докумен-
ти на детето). Преди всяка дейност се об-
съжда участието на детето от една страна 
и на неговия значим възрастен от друга. 
На първо място е осигуряването на емо-
ционалната стабилност на децата, в ни-
какъв случай не бива да се задълбочава 
чувството на несигурност и болка от лип-
сата на единия родител. Но не изолираме 
децата, чиито родители са разделени, те 
трябва да приемат реалното състояние в 
своето семейство, като опитваме да по-
търсим кой друг значим мъж в живота 
им можем да поканим за участие - дядо, 
батко, вуйчо, ако е невъзможно участи-
ето на бащата, затова че са разделени с 
майката. В случаите, когато е възможно, 
търсим присъствието  и на двамата роди-
тели, въпреки че не живеят заедно. Ако 
детето живее в семейство с втори баща, 
проучването на отношенията е задължи-
телно. Решението за включване в меро-
приятието вземаме в полза на детето и 
според неговата близост с биологичния 
или с втория баща. В такива случаи  много 
полезна е работата с училищния психолог 
и възрастния (родител или настойник). 

 Какви промени забелязахте? - Покане-
ните бащи имат вече трайно присъствие 
в ежедневните занимания на учениците. 
По наше мнение и в резултат на съвмест-
ната ни предварителна работа,  всеки 
показа свое виждане, оригинално хрум-

ване за представяне на своята професия. 
С тези родители осигурихме учене чрез 
действие и насърчаване на стремежа за 
предприемачество. Реално показаха как 
се сбъдват детските мечти за влизане в 
желаната професия. Радостен е фактът, че 
бащите и всичко свързано с техните про-
фесии и занимания, трайно присъстваха 
в последващите дейности по интереси, в 
словесно-речевото общуване в часовете 
по български език и роден край, както и в 
сюжетно-ролевите им игри в междучаси-
ята и по време на отдиха.
За някои от бащите  влизането в учили-
ще и в класната стая се случва много по-
често от преди, включват се в класовите 
и извънкласни дейности на децата, по-
сещават тържества и родителски срещи, 
което несъмнено осигурява на децата 
спокойствие, мотивира ги за успешна ра-
бота. Повече бащи проявяват желание за 
включване в подобряването на материал-
ната база на училището като изработване 
на мебели – шкафове, етажерки, поста-
вяне на щори, боядисване на оградата 
на училището и др. Участието на бащите 
или други важни за учениците възрастни 
мъже в спортни прояви мобилизира уче-
ниците, кара ги да се чувстват по-може-
щи, дисциплинира от една страна харак-
терите им, а от друга повишава уменията 
им. 

4. СУ „Св.св.Кирил и Методий“, 
гр.Козлодуй

 Какви цели си поставихте? - Да насър-
чим позитивното включване на бащите в 
училищния живот на децата. Да покажем, 
че бащата може да отговори на нуждите 
на детето толкова добре, колкото и май-
ката. Да отворим пространството за ба-
щите в училище, така че те да имат шан-
са да се включат по приятен и естествен 
начин.
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 Как подходихте към различните семей-
ства? - Когато детето живее с двамата 
родители - отправихме покана за участие 
на бащата чрез майката и детето. В си-
туации, когато детето живее с майка си, 
провеждахме индивидуален разговор с 
таткото. В семейства с втори баща, про-
веждахме индивидуална среща и разго-
вор с двамата мъже поотделно.

 Какви промени забелязахте? - Бащи-
те активно и с желание се включиха в 
дейностите на класа и училището, което 
улесни нашата работа, повиши се само-
чувствието и себеуважението на децата, 
спомогнаха много за сплотяване на кла-
совете и на самите родители, повиши се 
авторитета на учителите  и училището.
На първата среща поканихме само мъ-
жете, което беше голяма изненада за 

тях и голямо предизвикателство за нас. 
След няколко организирани събития за 
татковци през годината, последното ор-
ганизираха сами, а майките организираха 
почерпката. Беше голямо предизвикател-
ство за нас да пуснем контрола и да оста-
вим родителите да се организират сами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И татковците, и майките имат своя неза-
меним принос и място в живота и сърца-
та на децата. За да им помогнем да при-
викнат към новите условия в училище, 
малчуганите имат нужда от тяхната под-
крепата. Не пропускайте да въвлечете в 
своята дейност ценния ресурс на мъжете. 
Може да се изненадате колко отзивчиви, 
всеотдайни и активни могат да бъдат, сти-
га да им оставим време и място за това.
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