Първоначално картографиране
на социалната среда в училище
и
на взаимоотношенията
между училище и родители
Доклад
в резултат на изследователско задание по договор № Д01-188/26.10.2018
между
Министерството на Образованието и Науката
и
Асоциация Родители

Йордан Йосифов

Николай Михайлов

Стефан Лазаров

Деян Петров

София
Май 2019

Съдържание
Въведение .............................................................................................................................................. 4
Контекст, обект и цел на изследването ........................................................................................... 4
Структура и изказ на доклада ........................................................................................................... 4
Методология .......................................................................................................................................... 7
Изследователски въпроси ................................................................................................................ 7
Дизайн на изследването и методологически инструментариум .................................................. 8
Операционализиране на изследователските въпроси .............................................................. 8
Методи ............................................................................................................................................... 8
Обхват ............................................................................................................................................... 10
Конфиденциалност и етичност ....................................................................................................... 10
Ограничения на изследването ....................................................................................................... 11
Избор на качествени методи за настоящето изследване ............................................................ 13
Понятия и концепции .......................................................................................................................... 14
Резултати .............................................................................................................................................. 18
Взаимодействие между родители и училище .............................................................................. 18
Модалности на взаимодействието ............................................................................................ 18
Типични и важни взаимодействия ............................................................................................. 26
Характеристики на взаимодействието ...................................................................................... 27
Поводи за напрежение ............................................................................................................... 31
Фактори, които оказват влияние на взаимодействието .......................................................... 34
Роли и позиции във взаимодействието..................................................................................... 39
Социалната среда в училище ......................................................................................................... 50
Ключови характеристики и оценка на средата ......................................................................... 52
Фактори, влияещи на социалната среда в училище................................................................. 56
Нагласи за промяна/ активно отношение към социалната среда в училище........................ 67
Въздействия на социалната среда в училище .......................................................................... 70
Полезни практики, добри примери … или какво се случва там, където нещата се случват
добре ................................................................................................................................................ 79
Полезни практики и добри примери по отношение на взаимодействието родители училище ........................................................................................................................................ 79
Полезни практики и добри примери по отношение на социална среда ............................... 88
Добри примери за работа на формално организирани практики .......................................... 91
Заключителни бележки по добрите примери и полезните практики .................................... 92
Изводи .................................................................................................................................................. 94
Препоръки ............................................................................................................................................ 99
2

Предложения за пилотиране на специфични интервенции за взаимодействие на училището с
родителите ......................................................................................................................................... 104
Училищно управление на случаи ................................................................................................. 105
Професионални учебни общности ............................................................................................... 108
Интервенция „Училищни преходи“ ............................................................................................. 111
Интервенция „Общностно развитие“ .......................................................................................... 114
Приложение: № 1 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложение: № 2 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложение: № 3 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложение № 4 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложение № 5 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.

3

Въведение
Контекст, обект и цел на изследването
Този текст е продукт на изследване по задание на Министерството на образованието и
науката (МОН), реализирано в периода ноември 2018 – април 2019 година.
Обект на изследването бяха а) взаимодействието училище-родители, включително
факторите, които влияят на това взаимодействие и б) социалната среда в училище,
отново с акцент върху факторите, които участват в нейното формиране. И в двата случая
терминът “фактори“ следва да се интерпретира широко: анализирани са не само онези
феномени и динамики, които носят идеята за каузалност, но не непременно
преднамереност, но и други явления и развития, които влияят индиректно или като
модератори (като например: роли и позиции във взаимодействието, нагласи за промяна
и активно отношение и поводи за напрежение1). Също и по отношение на самите
взаимодействия и на училищния климат анализът е многоаспектен, включващ
модалности, характеристики, типични и важни взаимодействия – по отношение на
първото и разбиране, ключови характеристики и оценка, ефекти – по отношение на
второто.
Изследователската цел на проекта беше да се картографират споменатите
взаимодействия между училище и родители и училищен климат и да се анализират
факторите (в широкия смисъл), които ги обуславят; също така да се проучат, представят
и анализират добри примери и полезни практики. Социалната релевантност на
заданието се обуславя от предназначението му “да подкрепи максимално бързо
пилотиране на приложима(/и) интервенция(/и)“2 и да подскаже прецизиране на
политики, които биха могли да подобрят както взаимоотношенията между родители и
учители, така и социалната среда в училище.

Структура и изказ на доклада
Структурата на този доклад е следната: в следващата част е представена
методологическата рамка на изследването, следвана от кратка теоретична част,
фокусирана основно върху Понятия и концепции, към които реферира екипът при
подготовката на този документ. Най-значителна част от текста на доклада е тази с
Резултатите, която от своя страна е разделена на три подчасти, съответстващи на трите
изследователски въпроса. Изводите, Препоръките и Предложенията за пилотиране на
специфични интервенции завършват същинската част на доклада; следват Приложения,
които, вярваме, също добавят стойност.
В рамките на теренната работа бяха проведени множество интервюта и фокус групови
дискусии (ФГД)3, чийто резултат, опредметен под формата на транскрипти, съставлява
над 1000 страници. При такова огромно богатство от мнения, нагласи, примери и
аргументи е съвсем естествено, че този доклад включва значителен брой позовавания на
респондентите. Всъщност цитатите изглеждат немалко само на пръв поглед: реално в
този текст е цитирано не повече от 2% от наличното в транскриптите. Това означава, че
екипът е преценявал много внимателно използването на всеки цитат. Когато единични
цитати са използвани на повече от едно място4, това винаги е било съзнателен избор,
Като например последното реферира към конкретни и преднамерени ситуации, поведения и действия,
неуспешни интервенции и взаимодействия и т.н.
2
Както е отбелязано в договорната документация.
3
За повече за техния брой, локации и въобще за дизайна на изследването: виж следващата част,
посветена на Методологията.
4
Става дума за единични случаи.
1
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надяваме се по ясни – и за читателя – причини. Всички цитати от наши респонденти са
обозначени със стандартните кавички („…“); на места те са инкорпорирани в текста на
анализа, по-често цитатите от респондентите са ясно изведени като цели “блокове“. Така
са обозначени и цитати от публикации, на които се позоваваме в текста, включително и
от нормативни актове. На места има текстове, които са обозначени с друг тип кавички
(“….“): с тях са обозначени използвани цитати от записки на членове на
изследователския екип, водени по време на теренната работа или (части от) фрази,
изрази, които не следва да се разбират буквално, а на единични места дори и колоквиални
изрази. Има части от текста, които са изписани под наклон, удебелени, (в редки случаи)
подчертани или е използвана някаква комбинация от тези графични подходи. Такова
изписване има за цел да насочи вниманието на читателя към същности моменти както в
цитатите, така и в анализа. Градацията на важността е следната: от наклон през
удебеляване до комбинация от двете и в изключителни случаи тази комбинация е
подсилена с подчертаване. На места тази графичност е използвана и да подпомага
читателя да се ориентира в структурата на по-дълги текстове.
Тук е мястото и на едно пояснение по отношение на един донякъде необичаен, но
съзнателен избор на екипа. Обяснението засяга езика – в смисъл на изразно средство –
използван в текста. Изследователският екип си дава сметка, че значителният обем на
доклада5 намалява четимостта на документа и следователно носи риск споделеното от
нашите респонденти и последвалият анализ да не достигнат (пълноценно) до тези, които
имат възможност да се запознаят с текста. С цел да улесним прочита на доклада, екипът
се е стремил при неговото изписване, навсякъде, където това е възможно, да се използва
“жив език“. Езиковият изказ във включените цитати от ФГД и интервютата е запазен
максимално, като доколкото има редакция, тя е по-скоро техническа. Опитали сме се да
предадем пластичността и многообразието на езика на нашите респонденти и в
анализа, обобщенията и изводите в рамките на Резултатите. Също и други части, като
например общите изводи и препоръки са написани с идеята да не бъдат сухи и държащи
читателя на разстояние със претенциозна академичност. Все пак има и части, за които
беше неизбежно да бъдат написани - с една нотка - по-суховато. Това се отнася най-вече
за следващите две части: методологическата и теоретичната (Понятия и категории).
Понякога на читателя може да се стори, че има някаква несъгласуваност между
цитатите или дори противоречивост между някои от тях в различни части на анализа.
Това е съвсем естествено, имайки предвид огромното многообразие на гледните точки
на респондентите. Предадените вариации в мненията и нагласите отразяват също и
стремежа и дълга на екипа да предаде правдиво казаното от нашите респонденти. Да
подчертаем още веднъж, че цитатите предават буквално нагласи и субективни позиции
на респондентите и е напълно възможно те да не съвпадат с позициите на други
респонденти (или с “обективната реалност“). Но предаването на тези несъответствия
или различни виждания е много важно, защото посредством него много често
проблеми, напрежения или разминавания биват изкарвани на повърхността и могат да
станат обект на – първо – анализ и осъзнаване, а впоследствие – и на интервенции и
политики.
Частите, в които няма вътрешни противоречия и са с ясни послания са Изводите,
Препоръките и Предложенията. Там в изкристализиран вид са представени найважните заключения, направени в резултат на анализ на събраните данни, препоръките

5

Който е предпоставен и от изискванията на самото задание (минимум 100 страници с приложенията).
5

и предложенията на екипа за необходими интервенционни мерки и прецизиране на
политики.
Това въведение не може да бъде завършено без изрично изразяване на благодарността
на екипа към респондентите за отделеното време, за проявения интерес, не само за
техните изчерпателни и “живи“ отговори, но и за въпросите, които ни зададоха.
Взискателността, отвореността и доверието към нас от родителите и професионалистите,
с които имахме възможността да общуваме в рамките на това изследване, бяха
изключително важни за всеки от нас. Изследователският екип се чувства задължен към
респондентите, които взеха участие в това изследване - и не само към тях - да представи
доколкото е възможно най-пълноценно резултатите от извършената
изследователската работа. И разбира се, благодарим на нашите респонденти и за
“живия език“: дано да сме успели да го предадем достойно.
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Методология
Проучването бе проведено в периода октомври 2018 - април 2019 (теренна работа:
декември 2018 – март 2019) по методология, операционализираща поставените пред
изследователския екип задачи и предварително консултирана с възложителя. Найважните параметри от нея бяха отразени още в договорната документация (включително
в така наречената оферта с технически спецификации, която е неразделна част от самия
договор), а други нейни елементи бяха утвърдени в рамките на подготвителния етап –
непосредствено след получаването на заданието и преди да започне теренната работа.

Изследователски въпроси
Дефинираните изследователски въпроси, чиито отговори трябва да доведат до
постигането на целта на изследването, също бяха утвърдени от възложителя още с
договорната документация. Те бяха групирани в три клъстъра, като всеки от
изследователските въпроси беше доразвит в подвъпроси. Изследователските въпроси са
следните:
1. Как родители, учители и други професионалисти, като основни участници в
образователния процес, възприемат общуването помежду си?
Подвъпроси:
Кои са проблемите на взаимодействието между родители и учители, видени през
погледа и на двете страни, както и на училищни психолози, педагогически
съветници и други професионалисти? Кои са източниците на напрежение? Как
всяка от страните вижда своята роля, както и ролята на другата страна в това
взаимодействие?
2. Как родители, учители и други образователни професионалисти оценяват
социалната среда в училище и кои според тях са факторите, които я формират?
Подвъпроси:
Как учителите, другите професионалисти в сферата на образованието,
респективно родителите, оценяват социалната среда в училище? От какво зависи
средата? Кои са основните фактори, които я формират? Трябва ли да бъде
променена (подобрена)? Може ли? Как? Виждат ли те роля за себе си и за другата
страна в подобряване на средата?
3. Какви са уроците от ситуации на добро/подобрено взаимодействие между
родители и учители?
Подвъпроси:
Какво се случва на места, където взаимодействието между родители от една
страна и учители и образователни професионалисти от друга е оценявано като
много добро или се подобрило значително (в последните 2 години)? Какво е
предизвикало тази промяна? Кои са били факторите, които са довели до
случването й? Какви са ефектите от доброто/подобреното взаимодействие? Поконкретно, довело ли е това до намаляване на инцидентите на насилие? А до
повишаване на качеството на образованието и резултатите на учениците?
Допринесли ли са други участници в образователния процес или други
професионалисти (социални работници, културни дейци, спортни деятели,
медиатори, правоохранителни органи, НПО), с които работи съответното
училище, за подобряване на това взаимодействие?
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Дизайн на изследването и методологически инструментариум
Операционализиране на изследователските въпроси
На базата на утвърдените в три клъстъра изследователски въпроси бяха разработени
сценарии за ФГД и интервюта. Това операционализиране беше направено в рамките на
подготвителния период, веднага щом заданието беше възложено и също беше
предложено на вниманието на възложителя за съгласуване още преди началото на
теренната работа. В тези сценарии клъстърите от въпроси бяха приспособени и
обогатени към съответния метод за събиране на първична информация (респективно
интервю или ФГД) и, разбира се, където е необходимо - към типа респонденти.

Методи
На поставените изследователски въпроси, проучването отговоря чрез анализ на
информация, събрана с помощта на фокус-групови дискусии (ФГД), интервюта и
изследване на случай.
Бяха проведени общо 11 ФГД с родители (6) и учители (5) и 20 интервюта с родители (8)
и педагогически професионалисти (12): учители, директори и заместник директори,
педагогически съветници и психолози. Бяха проведени две интервюта повече от
предвиденото6. Едно от допълнителните интервютата беше с педагогически съветник в
Пловдив (Столипиново), където беше направено и интервю с родител. Това позволи да
се отчетат и съпоставят нагласите и вижданията и на родители, и на професионалисти за
взаимодействието и социалната среда в едно и също училище в голям град. Това интервю
се яви и като добавка към първоначалния дизайн на изследването, където бяха включени
подобни съпоставки както в село, така и в столицата, но не и в (нестоличен) град. Другото
допълнително интервю беше проведено в крайградско село, в чието училище, наред с
типичния образователен подход, се прилага и подходът Монтесори. Изследователският
екип намира и това допълнение за имащо несъмнена добавена стойност. Отделно, някои
от предвидените интервюта бяха всъщност реализирани като двойни: с двама вместо с
един респондент. Едно от тях - интервю с двамата родители едновременно - би могло да
се определи като особено ценно, заради възможността да се отразят нагласите и на
майката, и на бащата при равни други условия. Заслужава да се спомене изрично и de
facto груповото интервю с целия учителски състав (от трима) на едно малките селски
училища.
В рамките на изследването бе реализирано и специфично изследване на случай (case
study) в конкретно училище в крайградско село, за което имаше предварителни
индикации за осъществявано добро взаимодействието между родители и училище.
Други съществени критерии за подбор на локация на изследването на случай бяха (а)
логистични и (б) социални: а) населеното място беше достъпно от гледна на собствения
дизайн7 на изследване на случай и б) семействата в региона са с разнообразен социален
статус. Конкретната локация също беше предварително съгласувана с възложителя.
По своята логика изследването на случай представлява компактно проучване в рамките
на
по-големия
изследователски
проект,
чрез
което
се
проследяват
позициите/перспективите на всички включени в дейността социални актьори (родители,
Те бяха проведени по инициатива на изследователския екип, като възложителят беше надлежно
информиран.
7
Дизайнът на изследването на случай поради своят специфика и обемност е представен в
Приложенията към този доклад.
6

8

педагогически специалисти, ръководство, администрация и други), така че да се формира
цялостна и задълбочена представа за характера на взаимодействието, социалните
механизми, които го определят и ключовите фактори, които повлияват неговата
динамика. Ето защо изследването на случай включва набор от емпирични методи,
следващи основните съдържателни елементи на общия проект - изследователски цели,
задачи и хипотези; емпирични индикатори, тематични ядра и сценарии, методи на
обработка на информацията, позволяващи задълбочено „потапяне“ и разбиране на
социалния контекст.
Основната теренна работа по изследователския случай се проведе в рамките на един
календарен месец8 и се разгърна в няколко етапа: а) предварителна подготовка; б) работа
на терен; в) обработка и анализ на емпиричната информация. Не само методологическите
похвати при реализиране на изследването на случай, но и докладът-резултат от неговото
провеждане са приложени по-долу.
Таблица 1 визуализира използваните методи за събиране на първична информация по тип

локация и тип респондент.
Таблица 1 Обзор на използваните методи и обхвата на изследването

ФГД
Родители

Интервюта

Учители

Общo по тип
локация

Родители

Педагогически
професионалисти

Изследване
на случай
Общo по тип
локация

София

2

2

4

3

3

6

Град

2

2

4

2

2

4

Общо 7 града (3 големи, 4 малки) при ангажимент за 3
Села

2

1

3

3

7

10

1
(крайградско
село)

Общо 10 села при ангажимент за 2
Всички

11

20

1

(по метод)

Всички
теренни
дейности

32

Предвиденото времетраене за всяка от груповите дискусии беше около 90 минути, но
тяхната фактическа продължителност често надхвърляше този времеви праг и не беше
рядкост ФГД да продължи около 120 минути. Респективните стойности при интервютата
бяха: предвидени до 60 минути; реализирани между 60 и 75 а в някои случаи и над 90
минути. Не е без значение, че съответните респонденти не просто не възразиха срещу
подобно удължаване, но всъщност го способстваха по своя воля, споделяйки
допълнителна информация. Нерядко се засягаха и теми, които отиваха отвъд обхвата на
планираните за съответната теренна работа, но имащи отношение към обекта на
8

Работата по изследването на случай обхвана периода 21.01.2019 – 21.02.2019 година.
9

изследването. Разглеждаме това и като израз на доверие към изследователския екип и
искрено се надяваме, че обективният анализ на подадената информация, който сме се
постарали да направим, е най-добрият израз на благодарността на екипа към
респондентите. На респондентите дължим и възможността да добавим стойност към
очакваните резултати по начини или по теми, които отиват отвъд първоначално
планираните.
Анализът и търсенето на отговори на изследователските въпроси, респективно
формулирането на изводи и препоръки, стъпват както на информацията, събрана през
ФГД и интервюта, така и на изследването на случай. Както вече беше посочено,
представената предварително методологическа рамка, включително съгласуваното с
възложителя конкретно разпределение на теренната работа по методи, локации и
характеристики на респондентите, заедно със съответната обосновка е приложено подолу.

Обхват
Проучването обхвана основно родители и учители, но също и други професионалисти,
работещи в сферата на образованието (психолози, педагогически съветници, директори
и заместник-директори на училища), т.е. точно тези типове респонденти, за които беше
първоначално планирано по задание и които според нормативните разпоредби са две от
трите основни категории участници в образователния процес.9 Специфично бяха търсени
родители на шестокласници и професионалисти, работещи с деца в прогимназиалния
етап на образование, отново по възможност шестокласници. Както беше предвидено по
задание, респондентите бяха от София, от три големи града с различен профил: Пловдив,
Варна, Стара Загора (при поет ангажимент за два10), четири малки града: Алфатар,
Чипровци, Исперих, Дулово (при договорен ангажимент за един11) и десет села:
Кайнарджа, Бистрица, Сатовча, Долни Лом, Ваклиново, Йоаким Груево, Айдемир,
Железница, Куртово Конаре, Крибул (при ангажимент за две12), като освен предвидените
дихотомии от планински-равнинни и големи-малки села, бяха включени и села от
особено интересната от изследователска и интервенционна гледна точка категория:
крайградски села. Друг много важен момент е, че бяха планирани и проведени
интервюта с родители в населени места без училища, което, доколкото е известно
на изследователския екип, прави това изследване уникално в България. Всички локации
бяха обсъдени с и утвърдени от възложителя.
Броят на участвалите респонденти надхвърли прогнозирания брой от 95, като бе
реализирана търсената диверсификация в социално-икономическия, етническия и
религиозно-културния профил на респондентите. Окончателно утвърдените локации,
заедно с обосновка за техния избор, са приложени по-долу; в приложението те също са
представени и в табличен вид по метод, тип на респондентите и локация на ниво
училище.

Конфиденциалност и етичност
В съответствие с изясненото в преддоговорна документация и кореспонденция с МОН в
качеството му на възложител, ФГД и интервютата се провеждаха при съблюдаване на
пълната анонимност на респондентите. За да се постигне това, от изследователския екип
Виж текста за нормативно определените понятия в частта Понятия и концепции.
Проектната документация предвиждаше да се проведе терена работа в поне два от пет примерно
зададени големи града; в действителност това се случи в три; респективните стойности за малките
градове са един и четири, а за селата две и десет.
11
Виж предишната бележка под линия.
12
Виж предишната бележка под линия.
9

10
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не са правени присъствени списъци и респондентите не са се представяли с техни имена
или други идентифициращи ги данни. По правило членовете на изследователския екип
не се научавали имената на своите респонденти - участниците във ФГД и интервюта,
освен в редки случаи, когато това бе неизбежно за уговарянето на определени срещи за
интервюта. Уреждането на срещите, в които се провеждат ФГД – и когато е възможно на
интервюта – се случваше през съответното РУО и/или дирекция на училище. Изрично
уточнена с възложителя гаранция за съблюдаване на анонимността на респондентите е,
че възложителят не получава достъп до конкретните аудио- и текстови файлове от нито
една ФГД или интервю или друг материал, през който респондентите и техните приноси
към изследването могат да бъдат идентифицирани. Гаранцията, че споделеното от който
и да било респондент, няма да може да бъде идентифицирано по отношение на авторство,
бе свеждана до знанието на самите респонденти в началото на всяко интервю или ФГД,
когато бе искано изрично потвърждение за тяхното съгласие да участват в съответната
теренна дейност. Всеки от респондентите участва доброволно в изследването. Също така
респондентите бяха информирани, че по всяко време биха могли да оттеглят съгласието
си, респективно участието си в интервюто или ФГД.
В случаите, когато в доклада се използват цитати, за да не се губи ценна информация
свързана с контекста, авторството на цитата е посочвано само през агрегатните нива на
категориите респонденти и населени места, например: „родител, голямо населено
място13“ или „професионалист, малко населено място14“. С други думи, използван е
подход, близък или идентичен до подходите, използвани при други изследвания,
проведени през последните две години в България, например проучване, възложено от
УНИЦЕФ, за родителството на тийнейджъри15 или най-голямото изследване за ранното
детско развитие в България16 през последните години.
Споменатите сценарии за ФГД и интервюта включват също насоки към членовете на
изследователския екип за етичност. Освен това от колеги-участници в изследването,
оказващи техническа подкрепа (при транскрибиране и кодиране) е поискано да поемат
задължение за конфиденциалност по отношение на съдържанието на ФГД и
интервютата, станало им известно в процеса на работа.

Ограничения на изследването
Всяко изследване, колкото и добре обезпечено да е то, си има своите ограничения и
тяхното отчитане е необходимо, за да се контекстуализират правилно неговите резултати
и изводи. Стремежът на изследователския екип при подготовката, по време на теренната
работа и при анализа и изписването на доклада неизменно е бил да се гарантира
прецизност и релевантност на резултатите, независимо от конкретните ограничения:

13
14

Което обхваща столицата и трите големи града.
Което се отнася за малките градове и селата.

Йосифов, Й., Михайлов, Н., Кюранов, Д. (2018) ЗНАЕМ ЛИ КАКВО Е ДА СИ РОДИТЕЛ НА ТИЙНЕЙДЖЪР В
БЪЛГАРИЯ Национални изводи от едно регионално изследване София: Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ).
Публикацията е налична дигитално: https://www.unicef.org/bulgaria/media/1826/file
16 Йосифов, Й., Банова, В., Гергинова, Е., Димитрова, Е., Жупунов, Л., Илиева, К., Коцева, Т., Маринова, А., Моралийскa, Ст. (2018) Ранното детско развитие в България: Изследване на системите, подкрепящи ранното детско
развитие, взаимодействието между тях и с родителите. Под редакцията на Кънева, В., София: ФЗНД. Публикацията е
налична дигитално:
15

https://www.detebg.org/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B
A%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf
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както такива, заложени по дизайн, така и такива, произтичащи от обстоятелствата на
терен.
Това изследване не беше мащабно нито от гледна точка на времето, нито на осигурения
ресурс. Изследването протича в рамките на половин година, което включва и два
продължителни празнични периода. Цялата теренна работа се случи реално в рамките на
девет седмици, като това включва и единия от тези продължителни празнични периоди
и респективно две ученически ваканции (едната предварително планирана, другата
извънредна: т. нар. грипна ваканция беше обявена практически навсякъде, където се
проведоха теренни изследователски дейности). Като се има предвид, че в този период са
реализирани 32 теренни дейности, една от които с наистина значителна
продължителност (изследването на случай) става ясно, че заданието беше изключително
интензивно.
Събраната емпирична информация няма как да претендира за национална
представителност: нито времевия нито какъвто и да било друг наличен ресурс биха
позволили на изследователския екип да планира и впоследствие да реализира
национално представително изследване, нито пък следва това да се очаква, имайки
предвид качествения характер на използваните методи.17 Все пак в рамките на
реализираните изследователски дейности са покрити всички заложени по дизайн типове
локации и респонденти, а в немалко от случаите бе направено доста повече от
предвиденото, за да се отчетат нагласите и позициите на възможно най-разнообразни
групи респонденти (вече стана дума за надхвърлените договорни задължения по типове
локации: големи и малки градове и села).
Когато става дума за ограничения, друг съзнателен избор на екипа, отново след дискусия
с възложителя, беше да не се включват в изследването самите деца-ученици. С оглед на
споменатите лимитирани времеви хоризонти и финансови ресурси, включването на
теренни изследователски дейности с респонденти-ученици от прогимназиалния етап на
обучение бе фактически невъзможно. Обхващането на деца в малолетна възраст като
респонденти би изисквало не просто значително адаптиране на използваните методи за
събиране на първична информация (изследователският екип беше готов да направи това,
и то с ентусиазъм), но и изключително времеемка логистична подготовка (включваща и
получаването на съгласия от страна родителите), което от своя страна би поставило под
риск цялостната реализация на заданието, поне в рамките на зададените параметри.
Изследователският екип е убеден, че това самоналожено, още по дизайн, ограничение е
било отговорно направен избор. В същото време, отчитайки нагласите и поведението на
другите две категории основни участници в образователния процес – родители и
професионалисти в сферата на образованието – изследователският екип вярва, че е в
състояние да направи релевантни изводи и за самите ученици, там където такива изводи
са представени на вниманието на читателя.
Освен споменатите съществени рестрикции, изследователският екип трябваше да
преодолее или да се съобрази с редица други ограничения. Те не са изведени пред скоби
тук, в методологическата част на текста, но ще бъдат отчетени при представянето на
резултатите в случаите, когато екипът вярва, че тяхното отчитане е важно, за да се

17

За повече: виж Приложение №5.
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представят надлежно и коректно резултатите от изследването и респективно да се
защитят направените препоръки.

Избор на качествени методи за настоящето изследване
Изборът на качествени методи за настоящето изследване следва от фокуса на
изследването върху факторите и характеристиките на взаимодействието „родителиучилище“ и тези на социалната среда в училище. Този избор беше предварително
съгласуван с МОН, като съответстващ най-добре на поставените изследователски
въпроси, най-подходящ да произведе отговори именно на тях. Качествените методи са
особено подходящи за такава задача, защото позволяват вникване в подробности и
нюанси, които стандартизираните инструменти на количествените методи не могат да
осигурят. Този избор е изрично споменат на страница 3 от техническата оферта, както и
в чл. 1(1), т. 2 от договора; той е подробно обяснен и тук. Описана е логиката на този
избор в рамките на по-голямата цел – „изработване на политики и мерки за подобряване
на взаимодействието между образователни институции и родители“: „първоначално
картографиране на средата, нагласите на родители и учители и основните тенденции във
взаимоотношенията“, „ясно дефиниране на причините, които към момента пораждат
напреженията, както и да се идентифицират успешни модели на взаимодействия“, което
е „само началото на постоянен изследователски процес /.../който би включвал както
качествени, така и количествени изследователски методи“ (стр. 1 и 2 от офертата с
технически спецификации). Тоест, настоящето качествено изследване следва да бъде
първа стъпка в изследователски процес и да информира последващи количествени
изследвания.
Всички изследователски въпроси – както трите основни, така и конкретизиращите
подвъпроси, са подчинени на споменатата логика и са формулирани като част от
качествен, а не количествен изследователски подход. Методите за събиране на
информация – фокус групи, дълбочинни интервюта и изследване на случай, описани в
договора, техническата оферта и методологията – са качествени методи за събиране на
информация, както може да се види и от споменатата референтна литература в
Приложение № 5. Участниците са подбрани не с цел количествено съответствие спрямо
популацията училища и/или родители в България, а с цел разнообразие и обхващане на
максималното вариране на опит, ситуации, важни характеристики. Резултатите, описани
в доклада, директно адресират въпросите като какви са характеристиките на
взаимодействието, какви са проблемите, какви са факторите и т.н. – т.е. това са
качествени описания на явленията.
Представените резултати са завършек на процес на качествено изследване, в което
задачата („картографиране“), въпросите (как, кой, какво), методите (фокус групи,
интервюта, изследователски случай) и анализите следват логиката на поставената
задача.
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Понятия и концепции
Тази част от доклада обръща внимание на понятийния апарат на изследването. Част от
термините са заети от приноси на изследователи, работили по-рано по проблематика,
имаща отношение към обекта на това изследване, част са изведени от нормативната
рамка, в която функционира образователната система. Следващите няколко страници
предлагат кратък преглед на термини и концепции, чието извеждане пред скоби тук цели
да подпомогне читателя да навигира през огромния масив от данни представени по-долу.
Понятието фактори, както в широкия, така и в по-тесен смисъл беше адресирано още във
Въведението; за него ще стане дума и в началото на текста за Фактори, които оказват
влияние на взаимодействието. Следващо ключово понятие е социална среда в училище,
което по смисъла, вложен в него от изследователския екип, се припокрива с училищен
климат (school climate) в различни англоезични академични публикации. Под
тъждествените в това изследване понятия социална среда в училище и училищен климат
се разбира:
“тъканта от отношенията в междуличностните взаимодействия, в ученето и в
организирането на училищния живот, възприятията на членовете на училищната
общност за тези отношения, и нормите, разбиранията и ценностите, регулиращи и
изразяващи се в тези отношения. Социалната среда е свойство на групи и общности,
вместени на различни нива или свързани в мрежа. Социалната среда е условие за
ученето като социално взаимодействие, за физическа и емоционална сигурност,
подкрепа и свързаност, ангажираност с училището.
Това определение е базирано на литература, по специално на Yoder, N., et al. (2017)18 и
Cohen, J. et al. (2009),19 за училищния климат, с известно модифициране, рефлектиращо
изследователските и социално-релевантните цели на настоящето изследване.
Редно е също да съпоставим използваното в изследването понятие социална среда в
училище /училищен климат с термина "образователна среда", за който § 1. т. 15 от
допълнителните разпоредби на ЗПУО дава следното определение: „[о]бразователна
среда е съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане
на образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани страни
за постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното и
училищното образование.“ Цитираната разпоредба е единственото място в закона, в
което се среща терминът "образователна среда", макар думата „среда“ да присъства 25кратно.20 В същото време в раздела, регламентиращ подкрепата за личностно развитие
на децата и учениците в образователните институции в ЗПУО - и по-специално в чл.

18

Yoder, N., Darling-Churchill, K., Colombi, G. D., Ruddy, S., Neiman, S., Chagnon, E., & Mayo, R. (2017).
School climate improvement reference manual. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Safe
and Healthy Students.
19
Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and
teacher education. Teachers College Record, 111(1), 180–213.
20
В Наредбата за приобщаващото образование „образователна среда“ се използва два пъти: един път в чл.
105, но там става дума за „мултимедийна образователна среда“, а втория път в чл. 112. (4) при изброяване
на функциите на помощника на учителя: в т. 6 е казано, че той „подпомага работата на учителите за
развитие на адаптивните способности на децата и учениците към образователната среда и за постигане на
тяхната независимост“. В данните, събрани по време на теренните изследователски дейности, фигурата на
помощник-учителя беше изключително рядко спомената и то основно в пожелателен контекст.
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176 - изрично се реферира към „социална среда за развиване на способностите и
уменията“.21
Съдържателно погледнато „образователна среда“ и „социална среда в училище“ са
близки, но терминът "образователна среда" би могъл да се интерпретира по-широко, тъй
като той включва не само „взаимодействията“, но и „факторите“ и „елементите“, които
ги определят. В настоящето изследване „взаимодействията“ от една страна и
„факторите“, които им въздействат, са изследвани отделно.
Дефиницията за понятието Социална роля/позиция във взаимодействието (по Hughes,
M. et al. (2008)22) е следната: “комплекс от социално дефинирани свойства и очаквания,
който предопределя приемливите, правилни поведения на индивид или група, често на
база статуса им по отношение на други хора или групи.“ В изследването разглеждаме
ролите на родителите, професионалистите и други актьори в изграждането на
взаимодействието между тях и между тях и социалната среда въобще.
Под взаимодействие между родители и училище се разбира: “мислите и действията
един към друг и по отношение на някаква цел между родителите и членове на училищния
работен колектив, обусловени от значенията, които страните влагат в своите и на
другата страна действия и роли.“
За насилие в училище е писано много, тук по-скоро терминът е разгледан през найсъществените си компоненти (базирано на UNESCO (2017)23): “физическо насилие,
включително телесни наказания; психологическо насилие, включително обиди;
сексуално насилие, включително натрапване; тормоз, включително кибертормоз.
Може да се извършва от ученици, родители, учители и училищен персонал.“
Динамиката на взаимодействието се разбира като: “измененията в характеристиките,
ролите и възприятията на взаимодействието родители-училище.“
Често анализът взима под внимание както културния и демографски контекст, което
означава: “влиянията, тенденциите и феномените, произтичащи от вярванията,
морала, традициите, езика и нормите на определена общност или нация,“ така и
социално-икономически контекст, а именно: “влиянията, тенденциите и феномените,
произтичащи от икономическото развитие, заетостта, доходите, образованието и
социалните структури на определена общност или нация.“ Както демографския, така и
социално-икономическия контекст биха могли да са „условия“ и „елементи“, които
влияят на социалната среда в училище, но не непременно „гарантират ефективно
протичане на образователния процес и активно взаимодействие на всички
заинтересовани страни“. Това е още една причина да се предпочете терминът
„социалната среда в училище/училищен климат.“
Едно от ключовите понятия, позволяващи на изследователския екип да анализира
връзката между семейство и училище, е така наречената “модалност на
взаимодействието”. Модалността обхваща “съвкупността разнообразни форми на
взаимоотношения между родителите и педагогическите професионалисти, работещи
в рамките на конкретно училище“. Сред нейните характеристики са: начините на
реализиране на взаимодействието (на живо, през интернет платформи, по телефона и
т.н.), поводите (търсени, случайни) честотата, и такива дихотомични характеристики
като индивидуалност-груповост, реактивност-проактивност, формалност-лична
инициатива на учителя. Честотата на взаимодействието се явява основен показател,
Същата разпоредба е възпроизведена буквално в чл. 4 от Наредбата за приобщаващото образование.
Hughes, M., and Kroehler, C. J. (2008). Sociology: The Core. 8th ed. Boston: McGraw-Hill.
23
UNESCO (2017). School Violence and Bullying: Global Status Report (PDF). Paris, UNESCO
21

22
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свързан с периодичността и повторяемостта на взаимодействието. При индивидуални
и групови взаимодействия се изследва броят на участниците в едновременна
комуникация, като това се явява важна специфична черта от значение не само за други
характеристики на комуникацията, но и за нейната динамика и въздействието, което има.
Концепцията реактивни - проактивни взаимодействия насочва вниманието както към
първопричината за конкретното взаимодействие, така и към капацитета да се
превентират, минимализират и управляват възникващи проблемни ситуации или в да се
реализира позитивно планиране. Дихотомичната двойка формализирани-лична
инициатива на учителя взаимодействия насочва към първоизточника на
взаимодействието. От една страна, взаимодействията могат да бъдат определени от
официална политика или стратегия на училището, а от друга страна - те могат да бъдат
създадени, управлявани и поддържани като част от индивидуалния подход на конкретен
учител, без да са задължително формализирани на ниво училище (или на по-високо
ниво). Да добавим тук и инициативността – като показател, който дава възможност да
се проследи проактивността както на учители, така и на родители, при построяване
и разгръщане на взаимоотношението, както и да се посочи коя е водещата страна,
направляваща процеса.
Освен тези понятия, изведени най-често от литературата, в текста се правят препратки и
към нормативно закрепени термини и концепции. За „образователна среда“ и
съпоставката с използвания в това изследване термин „социална среда в училище“ вече
стана дума по-горе. Тук се спираме на още няколко, които имат отношение към анализа
на данните, представен по-долу в Резултати.
В чл.2 (2) от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)24 е
определено кои са основните участници в образователния процес: „Участниците в
образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, както и родителите.“ Практически това изброяване
покрива респондентите в нашето изследване, със забележителното изключение на
децата-ученици. Какво наложи това изключване, е подробно обяснено в текста
Ограничения на изследването в Методологията.
Нормативно закрепеното определение на родител, поне в законодателната рамка,
управляваща сферата на образованието, има в § 1 т. 9 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за приобщаващо образование25: „Родител“ е лицето, което упражнява
родителските права по смисъла на Семейния кодекс, както и представителят на
детето или лицето, което полага грижи за детето.“
Уреденото в закона взаимодействие между родителите и училището може да се разгледа
на две нива: всеобщо и представително.26 Всеобщото се отнася за всички родители и като
цяло на него е посветена Глава Х от ЗПУО: „Родители“. Чл. 208 (1) изрично посочва
„индивидуални консултации, родителски срещи, обучения“ като начини на
„сътрудничеството и взаимодействието“. Респондентите не реферираха към „обучения“
като към форма на взаимодействие, но със сигурност разпознават и родителските срещи,
и индивидуалните консултации като такива форми. В цялата част, посветена на
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от
1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила
от 1.01.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.
25
НАРЕДБА за приобщаващото образование Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.;
изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.
26
Използваме “представително“, защото тук става въпрос за форми, при които една част от родителите
(избрани членове на Обществения съвет) представляват родителите в отношения, които са с висока
степен на регулираност и формализираост.
24

16

Взаимодействие между родители и училище, и родителските срещи, и индивидуалните
консултации са обект на анализ, като има специален фокус върху тях в текста
Модалности на взаимодействието.
Условно нареченото представително взаимодействие се отнася до участието на
родителите в обществени съвети. На обществените съвети е посветена цялата Глава XIV
от закона, като те са дефинирани в чл. 265 (2) като „орган[и] за подпомагане на
развитието“ на образователната институция. Следващият член определя как се избират
родителите-членове на обществените съвети. Респондентите в това изследване обаче не
реферират към този вътрешно-училищен орган като към форма, през която се случва
взаимодействието родители-училище. Неговото споменаване беше спорадично и почти
винаги провокирано от въпроси за него. Сред родителите-респонденти имаше и такива,
които въобще не знаеха за обществените съвети, или не знаеха какво съответният
обществен съвет прави в училището на тяхното дете. Там, където респондентите
реферираха към тях, обяснението беше силната заинтересованост на отделни родители.27
Сходна е ситуацията и с настоятелства. Те са регламентирани в Глава XVII, където е
посочено, че те могат да бъдат инициирани и от родители (чл. 307). Не всички родителиреспонденти знаеха дали има настоятелство в училището на тяхното дете; на базата на
данните от това изследване не може да бъде изведено заключението, че тези „независими
доброволни сдружения за подпомагане дейността“ (чл. 306 (1) ) са пример за ефективна
форма на взаимодействие между родителите и училището.28 Като цяло, обаче,
настоятелствата остават по-разпознати и по-ценени от обществените съвети, и там
където има добри примери за работа на формално организирани практики (виж
съответния текст в Полезни практики, добри примери … или какво се случва там, където
нещата се случват добре) към настоятелствата се реферира по-позитивно от
респондентите.
Може би най-важната, и най-често използваната в анализа концепция, изведена от
нормативната рамка, е тази за трите функции на образованието в българскотоo
училище: обучителна, възпитателна и социализираща. Тази концепция стъпва на
разпоредбата на чл. 3. (1) от ЗПУО: „[о]бразованието като процес включва обучение,
възпитание и социализация“. Тази разпоредба указва на училищните администрации (и
не само на тях), че те следва да се ръководят в своята дейност от необходимостта да се
гарантира напредък за всеки ученик както по отношение на обучението (академичното
представяне), така и по отношение на социализация и възпитание. На това как си
взаимодействат тези нормативно закрепени функции със социалната среда в училище и
една с друга е обърнато внимание по-долу, в анализа, например в текста за Въздействие
на социалната среда. На практика навсякъде по-долу в текста, когато става дума за
обучителната, социализиращата и възпитателната функция на образованието, се
прави препратка към тази концепция, изведена от действащата нормативна уредба.

За повече: виж Формализирани от училището - въведени от учителя в частта Взаимодействие между
родители и училище.
28
Ibid
27
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Резултати
Взаимодействие между родители и училище
Модалности на взаимодействието
Осъществяване на контакт
Участниците в изследването, независимо дали става дума за професионалисти или
родители, типизират приблизително сходно начините, по които осъществяват контакт
помежду си.
На първо място - родители и учители общуват помежду си редовно чрез телефонни
обаждания. Това не буди учудване, предвид обстоятелството, че става въпрос за бърз и
директен контакт, при който двете страни могат да обменят информация, мнение и да
последват допълнителни уговорки “от разстояние”.
“Най-често по телефона си говорим. Или аз звъня, или те ме търсят... Така е най-лесно и
бързо, не е на живо, но пък има личен контакт” (родител, голямо населено място).

Все пак се натъкнахме на един наистина изключителен случай: професионалист от малко
населено място сподели, че изключително рядко общува с родителите по технически
(лошо покритие на мрежата) и икономически причини. За нея и за нейните колеги това
беше проблем, поне в случаите, когато се налагаше неотложен контакт. Преодоляването
на липсата на бърз телефонен контакт можеше да се реализира само частично – по
отношение на родителите от същото населено място, в което е училището.29
За нашите респонденти родителските срещи продължават да имат статут на регулярна
и типична форма на взаимодействие между семейство и училище. Те се случват
системно, имат групов характер и са насочени главно към организационни и
административни въпроси. Учителите рядко си позволяват да говорят индивидуално за
своите ученици пред родителите и в още по-редки случаи родителите имат възможност
да вземат решение или да дадат предложения. Често участниците в тези срещи имат
усещането за формалност или неясна задължителност:
„Викат ни на родителски срещи например, два-три пъти в годината. Но как да кажа, един
вид формалност“ (родител, малко населено място).

В някои училища се налага родителите и учителите да се виждат и по-често:
„Най-малко четири родителски, ако няма сериозни проблеми, защото се случва и
извънредни. Две на срок на практика. В началото на учебната година, като минат входящи
нива“ (родител, малко населено място).

Друг типичен начин за контакт са срещите при воденето или взимането на детето от
училище. Макар и общуването да протича в кратки интервали и времето обикновено да
стига “да разменим няколко думи“, участниците в изследването посочват тази форма
като случваща се почти всекидневно и особено подходяща за бързо информиране и
консултация:
“Идват, сутрин се виждаме, на обяд се виждаме, като си чакат учениците... И все пак си
зависи от самия родител. Някои си питат постоянно. Като се срещнем, как е ученикът,
развива ли се, прави ли бели по училище, в това отношение. Някои си се интересуват
постоянно, други – не30” (професионалист, малко населено място).

В съответното училище учеха деца и от други населени места, като на практика възможностите за
спешен контакт с тях бяха сведени до минимум.
30
За повече - в съдържателен план - виж частта Типични взаимодействия.
29
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Това обаче е начин на общуване, който е типичен за родителите и учителите на помалките (като възраст) ученици, основно тези в началния етап на обучение и/ли за помалки населени места. То е близко по характер и до съвсем нередките случайни лични
срещи в публичното пространство на малките населени места:
„Ако не е преднамерено, аз да се обадя за нещо, което ме е притеснило, веднъж в седмицата
се срещаме на улицата, това също нали е вид обмен на информация. Абсолютно нормално.
Има пълно съдействие от страна на учителите, досега не съм срещала случай, в който учител
да ми откаже информация, пък било и на улицата. Което говори за една добра комуникация
според мен.“ (родител, малко населено място)

Такова общуване със сигурност скъсява дистанцията и създава или поддържа усещането
за общност. Не всички лични срещи са такива. По правило преднамерените
индивидуални срещи между учители (класни ръководители) и родители обикновено са
свързани с опит за разрешаване на проблемна ситуация:
“Зависи от ситуацията. Обикновено, когато ситуацията е тревожна, защото има натрупани
отсъствия или има натрупани забележки, тогава те се възползват от такъв тип лични срещи”
(професионалист, голямо населено място).

Тематичният фокус върху проблемите не означава непременно, че тези срещи са винаги
конфронтационни и пък задължително се провеждат на училищна територия:
„Много добре се разбирам с родителите. Няма човек, който да сме викнали за някакъв
проблем, инцидент с дете и да не се отзове лично. Ходя и по адресите и когато се налага,
личният контакт е предпочитан” (професионалист; голямо населено място).

Също така, не всяка среща се провежда по искане на учителя или училището.
Родителите също търсят контакт, когато са възникнали проблеми:
„Ами, аз съм заместник-директор и съм ресорен заместник директор, точно за
прогимназиален етап. За жалост, при мен родителите идват, когато имат наистина
проблем. Много, много рядко, и когато съм била заместник-директор в друго училище,
те идват за нещо добро, да се похвалят“ (професионалист, голямо населено място).

Този цитат отваря две много важни теми - едната за типичното съдържание на
взаимодействието между родители и училище и другата - за позитивната обратна
връзка, на които е отделено полагащото им се място по-долу в изследването.
Може да се обобщи, че използваните форми на взаимодействие между родители и
учители варират по отношение на спецификите на населеното място, големината на
училището, както и утвърдените образци на ниво управление на класната и училищна
общност. В най-честия случай взаимодействията са свързани с конкретен повод
(проблемно поведение на децата, административни или организационни правила), в
много редки случаи се наблюдава регулярно общуване с оглед на периодично даване на
“обратна връзка” или “сплотяване” на общността. И за родителите, и за учителите
телефонът е начинът за бърз/спешен контакт. Те прибягват до телефонен разговор, найчесто когато има необходимост от предприемането на мерки. В същото време личните
форми на общуване са предпочитани и се считат за най-ефективни. Завършваме това
обобщение с една заслужаваща внимание реплика: “Но има значение и дали
контактуваме лично, очи в очи – тогава въздействието на класния е различно. Някак подобре се получава и по-истински” (професионалист, голямо населено място). Както ще
видим по-долу в Роли и позиции, за съжаление, това разбиране не е универсално
споделено.
Интернет-базирани взаимодействия
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Интернет все по-често опосредява общуването семейство-училище. Основните причини за
това са както бурното навлизане на информационните технологии в живота, така и все подинамичното и заето всекидневие на родители и учители. Сериозният дял на родители,
живеещи в чужбина31, също повишава ролята на интернет взаимодействията. Найпопулярните и използвани комуникационни канали в този смисъл са: facebook групи
(създадени от класните ръководители или родителите, но активни обикновено до 4 клас),
индивидуални skype или messenger разговори и интернет-сайтът на училището. Важно е да се
подчертае, че социалните мрежи и другите интернет-платформи се използват основно за
групова и бърза обмяна на информация и съобщения, а не толкова за индивидуални
консултации.
“Всъщност се оказа, че другият начин освен индивидуалните срещи е чрез социалните
мрежи. Там пускаме първо, в социалните мрежи имаме група, пускаме съобщения за
различни събития или нещо, ако е важно и трябва да направят родителите, за ваканции и
т.н. Изключително лесен и удобен начин за общуване. С едно съобщение до всички стига.
Съответно, много често когато имат въпроси, родителите ни пишат съобщения и в един
момент се оказа лично за мен, като учител, че това ми заема страшно много време”
(професионалист, малко населено място).

Много често интернет-базираното общуване не е въпрос на училищна политика, а
предпочитание на конкретни учители:
”Първата класна беше прекрасна, във всяко нещо, в график, в часове, пишеше във
фейса, в интернет платформата, ние вече отстрани веднага правим справка. Нямаше
нищо общо с училището. Това беше само на класа. Това си беше между госпожата и
родителите“ (родител, малко населено място).

В много други случаи родителите се организират самостоятелно в дигиталното
пространство:
„Фейсбук група имат и какво ли не. Каквото кажеш днес, веднага е написано. Още
следобед. Това е хубав коректив за нас, да знаем все пак обратната връзка. Да, но аз си
мисля, че ако аз участвам в тази група, ще се въздържат. Аз затова казвам, че като влезем
в такава нахъсана и нажежена ситуация, трябва да ги успокоим първо, че децата им са
чудесни“ (професионалист, голямо населено място).

В същото време се прокрадва и опасението че интернет-базираната комуникация може
да измести така ценения личен контакт:
„Тъй че, от там също можем да получим информация, но дори и така да бъде, прекият
контакт е незаменим според мен. Хубаво е да има пряка комуникация и то колкото се
може по-често. За добро или за лошо, да се хванат някакви такива по-деликатни
ситуации и да се намери решение“ (родител, малко населено място).

Прави впечатление, че интернет комуникациите са достатъчно разпространени из цялата
страна, но се използват за взаимодействие с училище главно в градска среда и от
родители с по-висок материален статус.
Това важи особено когато става дума за структурирано и насочено от училището
дигитално общуване. Използването на електронни дневници или платформи се оценява
високо от спомената социално-икономическа категория родители, тъй като през тях те
могат както да комуникират, така и да получават навременна и достоверна информация
за представянето и поведението на децата им.

31

За това виж също частта и референциите в Роли и позиции.
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“За мен електронният дневник е страхотно средство, използваме го постоянно... аз и моят
мъж. Всичко е точно, ясно и подредено с него и достъпно от телефон или компютър... Но
не се среща във всички училища, ние сме късметлии“ (родител, малко населено място).

Въпреки високата оценка, е необходимо да се вложат повече усилия за налагането на
този комуникационен канал, така че той да е достъпен за максимално много хора.
“И е много лесно през Школото, но ми отнема време, защото аз ползвам личния си
телефон, а невинаги връзката е добра. Тоест, докато не бъдат оборудвани всички класни
стаи така, както трябва – с таблети или с лаптопи, просто не може абсолютно веднага да
се реагира и да се каже на конкретния родител, за конкретната проява. Тоест – винаги
отнема малко време” (професионалист, голямо населено място).

Честота
По отношение на честотата на общуване може да бъде направено едно основно
разграничение. От една страна, родителите и учителите са в регулярен и всекидневен
контакт когато става дума за малки населени места, поради механизмите на
функциониране на обозримата социална общност.32 Обратно, в големите градове
общуването става по-анонимно, формализира се и се случва в по-редки ситуации (по
конкретен повод) поради по-динамичния и забързан начин на живот.
„Намира се постоянно, бих казал ежедневно, начин да комуникираме с родителите. По
този начин, връзката е по-силна и бих казал, че задължителните родителски срещи не са
нужни при нас, в това малко населено място. Въпреки всичко те се провеждат, така както
е, както и трябва. Но не е нужно. Понеже всеки ден комуникираме с родителите. Виждаме
се, то е неизбежно, аз като идвам на работа се срещаме, коментираме, родителят ако има
някакви въпроси обсъждаме състоянието на детето, било във връзка с учебния процес, с
емоционалното състояние“ (професионалист, малко населено място).
„Ние постоянно контактуваме с тях. Обикаляме домовете. Това никъде го няма в
градовете. Директор, дали ще е с кола, хваща се, класен ръководител. Като видим, че
някой отсъства няколко дни или веднага с телефон на родител. Понякога обаче нямате
телефона. Друг път когато, понеже често им звъним ги притесняваме, те ни
изплюват“ (професионалист, малко населено място).

Не е случайно, че и двата цитата са от малки населени места. Както стана дума малко погоре33 тази честота на комуникация е типична за малките населени места, при това не за
всички населени места и със сигурност не за всички родители (очевидното изключение
са семействата, които живеят в друго населено място от локацията на училището и/или
местоживеенето на учителя). Много често обаче родителите от по-големите места
намират честотата на комуникация с учителите, особено на личните срещи, за
недостатъчна. На тази тема е отделено специално внимание в частта Роли и позиции.
Индивидуално – групово взаимодействие
Както бе посочено по-горе, индивидуалните форми на общуване се възприемат като
ефективни и задълбочени. Когато не са свързани с някакъв конкретен повод, те не се
случват повече от два-три пъти в годината, освен, ако не бъдат специално инициирани
от родителите. Съществена разлика тук може да бъде прокарана отново по линията на
голямо и малко населено място. Вече стана дума, че в селата и малките градове
индивидуалното общуване се случва регулярно, но без да е специално планирано и има

Това никак не е маловажно и както е изведено по-долу в текста за Фактори, които оказват влияние на
взаимодействието: размерът на населеното място е фактор от значение.
33
Виж текста за случайни лични срещи в публичното пространство в Осъществяване на контакт.
32
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преди всичко неформален характер. Както отбелязва професионалист от малко населено
място, „никога не се е чакало определена среща, за среща и разговор с родителите“.
Участниците в изследването наблягат на обстоятелството, че стандартните групови
форми на взаимодействие като родителски срещи или сбирки на класа не са особено
ефективни. Те се посещават от малко родители и в тях обикновено се обсъждат
административно-организационни въпроси.
“Имам усещането, че родителските срещи са отживелица. Правим-струваме, каним,
влагаме усилия, но някак не можем да привлечем родителите... Идват може би в
началото малко повече и то в първите класове... След това - 10-15 % от родителите се
отзовават” (професионалист; голямо населено място).

Тази неефективност на формалните групови родителски срещи контрастира с
възможностите предлагани от дигиталните технологии. Там, където интернет е
предпочитан канал за общуване, родителите и учителите създават общи facebook групи,
в които динамично и регулярно обменят мнения и съобщения.
“Не, ние си направихме фейсбук групата на класа... класната е член на фейсбук
групата на класа. Удобно е!” (родител, малък град).

Интересни форми на групово взаимодействие се случват, когато училището работи по
проект или инициативи, които включват активно и родителите. В този случай ученици,
родители и учители общуват като общност по отношение на изпълнение на целите на
съответната активност – клубове по интереси, тържества, класно/училищно
мероприятие, обучения и пр. Тези модели на групово взаимодействие се харесват от
всички страни и имат силен сплотяващ ефект.
Реактивно – проактивно взаимодействие
Изследването идентифицира разпръснати (в различни региони) случаи на
взаимодействия, които са в резултат на позитивно и предварително планиране от
страна на конкретни учители (най-вече класните ръководители). В много редки случаи
те са част от цялостна училищна политика или стратегия и се възприемат като
метод за превенция на проблемни ситуации въз основата на “ненасилствена
комуникация”.
“Ами, ние практикуваме и нещо като училищна медиация, не сме чак толкова навътре,
но това е /.../ когато някое дете има лоша дисциплина, например, викаме родителя и
детето, и разговаряме, така че то да осъзнае и да разбере какви са причините, да осъзнае
коя му е грешката. Не с укорителен тон и да го обвиняваме, но провеждаме разговор, в
което поне за мен има някакъв после, ефект. Детето поне за известен период осъзнава, че
не е трябвало така да се държи. И това помага” (професионалист, малко населено място).

Обратно, най-често взаимодействието между семейство и училище е реактивно – при
появата на конфликт, нарушаване на правилата, поведенчески проблеми сред децата или
административни санкции. При такава ситуация, професионалистите отбелязват липса
на автентична заинтересованост и превантивна проактивност от страна на родителите.
“Като им напишем отсъствията, когато не идват, те не ни представят документ за
извинение, те остават неизвинени отсъствия. Идват и се карат защо сме им спрели ние
детските. Ние все едно сме им спрели детските и ние сме длъжни техните деца да
посещават училище” (професионалист, малко населено място).

Тук, разбира се, става дума за специфична категория родители, за които темата за
обвързването на социалните надбавки с посещаването на училище от техните деца е
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чувствителна.34 Но дори когато „детските“ не играят роля, често има недоволство и от
страна на родителите, и от страна на учителите, че взаимодействието между тях е много
повече реактивно отколкото проактивно.
“Ние, търсим различни методи и начини, по всякакъв начин да можем да ги
направим съпричастни към образованието на техните деца. Но, за съжаление, пак
казвам – една много малка и ограничена част от родителите ни подават ръка“
(професионалист; голямо населено място).

Доста подобни, но с обратен знак реплики от родители “хвърлят камъните в градината
на учителите“. Самите учители също не рядко открито заявяват, че работят реактивно
(“викаме родителите само при проблем“) и дори че са склонни да работят само така.35
Все пак изследването достигна и до редица добри примери, свързани с готовност на
родители да работят в по-тясно партньорство с учителите. Активност, която не убягва и
на педагозите. Там, където това се случва, родителите имат силен интерес от развитието
на детето и спецификите на неговия растеж в съвременното общество. Родителите
осъзнават важността на педагогическите професионалисти като вид “медиатори” и
“посредници” в този процес, а за учителите става все по-видимо присъствието на дейните
родители.
“Разлика има от гледна точка на това, че някак си по-дейни ми са сега родителите, доста
неща идват като инициатива от тях. /…/ Например предлагат различни гости за
посещение тук. Дават разни идеи допълнителни, къде да заведем децата, такъв тип са поактивни, търсят начини да помагат с каквото могат. От тази гледна точка може би виждам
разлика. Някак си по-активни са отколкото преди” (професионалист, малко населено
място).
“Днешните деца са ни многоканални, те приемат информация от много източници, на
тях им се налага да я обработват изключително бързо, изключително прецизно, да
отсяват. Това в съвременния живот е много трудно за едно дете. Тъй че, родителят
може да се включва по всякакви начини, всякакви инициативи, да бъде канен, да бъде
подкрепян. Защото понякога и ние родителите не знаем как точно да помогнем на
децата си. Ето тук може би е работата на учителя, който да бъде един вид посредник.
Изключително важна роля имат учителите тук, за да можем ние да помогнем...
определена възраст те [децата] някак си не могат да намерят себе си, без родителя, без
учителя, средата понякога не е подходяща” (родител, голямо населено място).

Тук вече навлизаме в онези видове взаимодействия, които са във фокуса на частта
Полезни практики, добри примери. Все пак важно е да се отбележи още сега, че нагласи
за проактивно и ползотворно сътрудничество има както сред учителите, така и сред
родителите.
Формализирани от училището - въведени от учителя
На ниво училищно управление, ръководствата се придържат към закрепените в
разпоредбите и нормативните актове форми на взаимодействие - родителски срещи,
представителни структури с участие на родителите (Училищно настоятелство и
Обществен съвет), процедури и т.н. Общо впечатление е, че те не функционират
ефективно и е нужно да бъдат осъвременени и модернизирани (настоятелства) или
съществено преосмислени (обществени съвети) така че да изпълняват своите функции.
Остойностяването на ценността на образованието само по себе е тема, достойна за изследване, но не в
рамките на това задание. Все пак за темата за обвързването между социални надбавки и присъствие в
училище (без да се оспорва този подход от страна на изследователския екип) е спомената и в текста за
Фактори, които оказват влияние на взаимодействието.
35
Виж например знаменателния цитат в частта Роли и позиции за липсата на комуникация като форма на
общуване.
34
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За училищните настоятелства и обществените съвети може да се твърди, че те
действат добре само там и дотолкова, доколкото училищните колективи успяват да
мотивират способни и активни родители да се включат и вземат отговорни решения.
“Един отлив наблюдаваме от родителски срещи... Съветът и Настоятелството в момента
работят прилично, но това се дължи на няколко силни фигури на родители, които
привлякохме и са мотивирани” (професионалист, голямо населено място).

Формализираните подходи на ниво училище, които се харесват от всички страни във
взаимодействието, се свързват с дейности в три основни посоки. На първо място, това са
празниците, тържествата и събитията, които увличат родители, ученици и учители в
обща активност. Второ, различните типове проекти, които биват координирани и
управлявани от училищната общност (кандидатстване по програми на МОН или
неправителствени организации). Трето, технологични нововъведения, свързани с
построяване на комуникационни канали, основани на съвременни информационни
технологии (интернет сайт, платформи, електронен дневник и т.н.)
“Напоследък в училището има много проекти и празненства, това раздвижи нещата...
Оправиха сайта на училището, ще се въвежда и Школото” (родител, голямо населено място).

Колкото и да са важни формализираните и институционализирани форми на
взаимодействие, то в съзнанието на родителите най-силно отражение имат
индивидуалните подходи и модели, въведени от учителите на техните деца. Чрез
методите си класните ръководители могат да мотивират и изградят позитивна атмосфера
на взаимодействие.
“По-добро от типичните училища. Самият колектив на учителите, класните
ръководители... отношението и идеите им... не знам директорката как ги е събрала, но
е събрала специалисти. Наистина специалисти, които си обичат професията и дават
абсолютно всичко за децата. Да, любовта. Самите учители, които дават любовта на
децата ни” (родители, малко населено място).

Понякога инициирани от учителя или училището съвместни дейности прекрачват прага
на формалното и се възприемат от родителите като личностно взаимодействие. Поради
своята изключителност, те заемат важно място в разказите. Ето и няколко примера в тази
посока:
Обща среща на родители и учители, извън рамките на училището – става дума за
събирания, които имат подчертано неформален характер, но играят ключова роля за
сплотяване на групата.
“А, мога да се похваля, че излизаме с нашата класна, на малкият клас без деца, което е
много приятно. Излизаме може би един път в годината, обикновено около 8-ми март”
(родител; голямо населено място).

Ритуал на класа или училището – особено впечатление правят всякакви опити да се
създадат общностни ритуали в училище или в класната стая. Тяхната регулярност ги
прави уникален тип традиция, от гледна точка на родители и професионалисти.
“Иначе си има добра традиция, в първи клас, всеки един клас намира кръстник, правят си
кръщене много официално, в ритуалната зала с кръстника и си наричат, нашият беше
Малкият принц, Имат си и така до четвърти клас. Много добра традиция. На всички
тържества кръстникът е поканен” (Родител; Малко населено място).

Пример за друго важно взаимодействие е реализирано посещение на специален гост или
на родител, който упражнява интересна професия или хоби. Това посещение може да
бъде в рамките на учебен час или пък да се съчетае с допълнително организирани и
съпътстващи мероприятия.
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“Преди години имаше срещи, в часа на класния бяха някои по-популярни личности...
един певец... Българските артисти не ги познават. И аз точно това казах, че за Влади
Въргала, той по-миналата година 50 години навършва и имаше представление, малко
представление в [име на близък град], беше благотворително, но пак за училището.
Децата видяха истински театър. Видяха го, истински артист, който нали с труда си, с
учението си е постигнал нещо. Така се впечатляват” (родител, малко населено място).

Високо оценени от родители и професионалисти са и училищни тържества, които не
просто включват родителите, но и създават празничност и тържественост, така че
училището да бъде и публично видимо в рамките на общността.
“Миналата година беше за празника на училището и бяха всички в народни носии.
Включително и директорът, и учители, помощен персонал и децата, всички бяха в
народни носии. Имаха много, представяха обреди, такива, български” (родител, малко
населено място).
“Имаме благотворителен концерт, който организира училището всяка година. Базар
имаше. Благотворителен на Коледа беше. В театъра в [име на град]. Правим и
сурвакници. Всеки клас деца си решават кой какво да представя. Иначе в театъра правят
на цялото училище, благотворително е там по 3 левчета билетчето, то няма как да е, за
това е благотворително и ходим с удоволствие” (родител, малко населено място).

Като важна форма на взаимодействие родителите и учителите изтъкват и проектните
дейности. Тяхното реализиране се цени изключително високо, тъй като се свързва с
разчупване на стандартните учебни планове и създаване на по-добри възможности за
развитие на децата, професионалистите и родителите.
“Освен това, сега нали последно време са модерни проектите. Това много ни радва нас
родителите, защото ни канят като партньори в тези проекти, които децата разработват
съвместно с учителите си, тъй като тяхната възраст все още си е, те не са укрепнали
достатъчно, нито интелигентно, нито имат такива познания и тук родителите можем да
помогнем кой с каквото може общо взето, в сферата, в която работи да речем или ние
да се занимаваме с децата една част от проекта, след което заедно се представяме:
родител с дете или семейство с дете, част от проект, което между другото трябва да ви
кажа, че е много ценно днешно време, тъй като ние родителите в този забързан
динамичен свят, който живеем нямаме достатъчно време да обърнем такова внимание
на децата си” (родител, голямо населено място).

Не на последно място по значение, но значително по-рядко срещана форма на
взаимодействие се свързва с въвеждане на специализирани методи за работа с деца и
родители по отношение на разрешаване на проблемна ситуация. Не са много училищата,
които практикуват “училищна медиация” и затова там където този подход се използва,
той остава забелязан и оценен високо.
„Ами, ние практикуваме и нещо като училищна медиация, не сме чак толкова навътре,
но – когато някое дете има лоша дисциплина, например, викаме родителя и детето, и
разговаряме така че то да осъзнае и да разбере какви са причините, да осъзнае коя му е
грешката. Не с укорителен тон и да го обвиняваме, но провеждаме разговор, в което поне
за мен има някакъв после, ефект. Детето, поне за известен период осъзнава, че не е
трябвало така да се държи. И това помага“ (професионалист, голямо населено място).

В обобщение, там където училището или отделни учители успеят да разчупят
формалността на нормативно предписаните контакти и да ги изпълнят със съдържание,
родителите се чувстват нужни и са участват с желание в училищния живот на своето
дете. По-значителната добавена стойност тук е, че се създава добра основа за
конструктивно решаване на проблеми, когато те възникнат. А те, както посочва
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следващата част от текста, възникват и дори типизират съдържанието на общуването
между родител и училище.
Типични и важни взаимодействия
По отношение на съдържанието има съгласие между различните категории респонденти
за типичните взаимодействия между родители и училище. Илюстрацията е от ФГД с
учители в голям град, но подобни отговори чухме и на немалко други места:
„В: Да започнем с това, какви са поводите, по които се срещате с родители?
Отг.: Повечето поводи не са добри. Повечето са свързани с дисциплината на
учениците. И на второ място - с успеха. Но, на първо място е дисциплината“
(професионалист, голямо населено място).

Родителите категорично потвърждават, че основните поводи, по които те биват
привиквани/канени в училище или търсени по други на начини 36 са свързани с
възпитателна (дисциплина) и обучителна (академично представяне, често наричано
„успех“) проблематика. Често изглежда така, сякаш разговорите между двете страни
възникват и са главно по посока на възстановяване на определен баланс, липсата на който
се изживява тежко от педагозите.
Не толкова често, със сигурност не толкова често, колкото им се иска на родителите,
става дума и за теми свързани със социализацията на децата. Спорадично, на места
самите учители споделят, че биха искали да бъдат питани от родителите (по-често, а
понякога – поне един път) за това как тяхното дете се чувства и общува с другите в
училище. В разговорите между родители и учители, разбира се, става дума за всичко, но
типично фокусът е върху проблемите. Цитираната по-горе ФГД продължи с въпрос дали
учителите имат практиката канят родител в училище, за да похвалят детето му.
Отговорът беше кратък и ясен: „Не.“ Когато детето-ученик направи нещо добро и
поощрително било в обучителен, било в социализиращ, било във възпитателен план,
типично родител и учител не си говорят за това.37 Тази типичност си имаше и своите
много редки изключения:
“И ги викаме също и да похвалим децата. Или по телефонен разговор, класният
ръководител или пък аз, обаждаме се и казваме например: ‚Детето се справя много добре‘.
Защото в повечето училища, педагогическият съветник вика родителите само за
проблемни ситуации, а не трябва да е така. Трябва да знаят, че ги приемаме такива
каквито са, че работим заедно, за да може техните деца някога да успеят”
(професионалист, голямо населено място).

В случая ставаше дума училище от голямо населено място, за което имаше индикации,
че успява да пречупи дългогодишен тренд на нарастващо ранно отпадане от училище.
Има ли други важни взаимодействия между родители и учители, които обаче не са
интерпретирани като типични от участниците в тях? Споменатите реплики от учители,
че родителите не питат за социализацията на техните деца са наистина спорадични и са
най-вече по отношение на родители, които са видени от учителите като неангажирани38.
За начините, по които си общуват родители и училище стана дума по-горе, в Модалности на
взаимодействието.
37
За съжаление изследването не може да отговори на въпроса дали има корелация между споменатото
обстоятелство и традиционното място на България в годишните класации за щастие (според последното
публикувано класиране World Happiness Report 2019 от март 2019 г. страната е на 97 място). Налично
online, източник: http://worldhappiness.report/ed/2019/
36

38

Виж текста за незаинтересования родител в частта за Роли и позиции, по-долу.
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Същата тема вълнува много от типичните родители,39 което се потвърждава и от друга
скорошна публикация 40 които обаче също чувстват неудовлетвореност от това, че темата
е спорадична, ако въобще я има41. Но понякога родителите и учителите успяват да
преодолеят спомената спорадичност и да се намерят на тема социализация.
“И всъщност тези индивидуални срещи, подходите към децата говорим за цялостно
развитие... като се опитваме да включим работни навици, социално развитие и учебна
успеваемост. Социално и емоционално развитие [на детето]…за мен са полезни защото
получавам информация, за вкъщи какво правят и какво се случва и евентуално как можем
да работим заедно, защото знаете, че за едно дете не е само работата в училище, а голяма
част от всичко се случва и ученето дори е в къщи. Така че, как детето да го подкрепим,
както тук, така и в къщи. Така че, тези индивидуални срещи за мен са важни и ценни”
(професионалист, малко населено място).

Това изглежда са случаите, когато училището успява да изпълни и трите си функции –
обучителна, социализираща и възпитаваща – а родителите и учителите да синхронизират
своите усилия да подкрепят детето-ученик, този път видяно като едно – в неговата
цялост. Примерът е толкова хубав, че го оставяме за частта Полезни практики, добри
примери.
Различни други примери за важни взаимодействия са посочени по-долу в текста в
контекста на различни теми, най-вече Роли и позиции, но също въздействие на
социалната среда и други.42
Характеристики на взаимодействието

Характеристики на взаимодействието
Коректното разбиране на характеристиките на взаимодействието между родители и
учители налага то да бъде видяно в контекст. Ето кратък преглед на динамиката на
публичните изяви по въпроса през призмата на официално заявени позиции.
През 2012 г. Синдикатът на българските учители публикува данни от изследване
посочващо, че 54% от българските учители „търпят насилие от ученици, родители и от
обществената среда“43. Според председателя на същия синдикат през 2015 г. тази
тревожна тенденция остава: „Около 45% от учителите в училище са пострадали от
насилие от ученици и родители, а 65% от учителите в детските градини също са
претърпели насилие от родители и това е психическо насилие.“44 В началото на 2018 г.
от другия голям учителски синдикат – Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” бяха
публикувани данни „от направен детайлен анализ на източниците на стрес в работата на
българския учител.“45 В този доклад като първостепенна причина за стрес на
работното място на учителите в България се извежда следното: „Липсата на добро

За тях също по-долу в частта за Роли и позиции.
Брестничка, Ц., Алексиева, Я., Кюранов, Д. (съставители) (2018) Родителите и училището. Митове и
истини. Наръчник за родители. София: Асоциация Родители
41
Тук отново можем да направим препратка към текста за типичните родители в Роли и позиции.
42
При анализа на важните (но не непременно типични взаимодействия), избрахме да се ограничим само
до темите за позитивната обратна връзка и социализацията и до няколко забележителни според нас
цитата, за да не утежняваме текста и да не обременяваме читателя с още повече вътрешни референции
между различните части на текста. Сред важните взаимодействия тези илюстрации според нас са найважните.
43 Данните са оповестени във вестник „Учителско дело“, самото изследване не е достъпно.
http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=97&s=%E8%E7%F1%EB%E5%E4%E2%E0%ED%E5&x=0&y=0
44 Източник: https://bit.ly/2OyASzb
45 Източник: https://bit.ly/2Wwz9x3
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партньорство от страна на родителите се оказва огромен стресов фактор за
работещите в системата“.
Стереотипът, че за учителите „всичко идва от семейната страна“ не е чужд и на мнозина
от нашите респонденти, както е отбелязано и на немалко други места в този доклад.
Същевременно според други, неотдавна публикувани изследователски доклади,
„средните оценки на учителите за повечето характеристики на съвременния
български родител са по-скоро негативни46, а там, където е декларирана по-висока
степен на съгласие, тя се отнася до такива негови характеристики, които в основната си
част не допринасят за подобряване на взаимодействието между родители и учители“. 47
От друга страна, не е тайна, че в обществото е разпространено схващането, че
българското образование (включително учителите или в частност именно те) не са
способни да отговорят на нуждите на модерното поколение:
„То, това според мен, това е един от кардиналните проблеми - с три черти, мога да го
подчертая. Учителите използват стари методи, във всичко. В преподаването си, в
отношението си към родителите“ (родител, голямо населено място).

На базата на всичко това е лесно да заключим, че основните характеристики на
взаимодействието между училище и родители биха били думи като силно противоречие,
разминаване на мненията по важните за учениците теми или поне напрежение. Но
колкото е лесно, толкова е и подвеждащо.
Въпреки че в нашето изследване има данни и за такъв тип характеристики на
отношенията, споменатото заключение е твърде прибързано и по-скоро грешно. Както
ще стане дума, неголяма част от родителите струват диспропорционално много време и
усилия на учителите, но този феномен е разгледан по-долу, но само по себе си това няма
как да бъде определящо за цялостната характеристика на взаимоотношенията родителиучилище.
Проста характеристика на взаимоотношенията родители-училище няма. Тези отношения
са твърде сложни, за да бъдат еднозначно охарактеризирани, защото попадат в широк
спектър, а и един заслужаващ внимание анализ не може да изключи определени полюсни
мнения, които си струва да бъдат разгледани. Да започнем с тях. На единия край на
континуума са нагласи като:
„Факт е, че съм поверила и трите си деца на това училище говори, че имам голямо доверие
на колектива, който е тук събран“ (родител, малко населено място),
„Това е двустранен процес, всичко е за доброто на детето. Ако няма от страна на учителя
или на родителя, няма как да се получи“ (родител, малко населено място),
“Като цяло родителите доста ни подкрепят в това, което се случва” (професионалист,
малко населено място),
„Те не присъстват, но ни имат доверие, че ние ще се справим със ситуацията. Но винаги
знаят. Няма ситуация да не знаят. Добро, лошо, трябва да се знае. Даже с родителите,
които цитирахме тук като неправилно действащи, и с тях говорим също интелигентно и
меко“ (професионалист; голямо населено място).

Докато в другия му край са:
Подчертаването е на авторите на цитирания доклад.
Чавдарова–Костова С., Господинов Б., Мизова Б. (2018) Състояние на педагогическото
взаимодействие „семейство – образователни институции – социална среда“. в Годишник на
Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по педагогика, Книга педагогика Том 111
46

47
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“Аз не обичам често да се виждам с родители и отбягвам, защото отдавна се убедих, че
това е форма на общуване. Определено липсва общуване. Колкото повече се виждаш с
родителите, колкото повече общуваш, в момента, в който не угодиш, в който не
отговориш на техните очаквания, започва да се създава проблем. Обичам служебно да
общуваме, дистанцирано и само когато трябва. Естествено, чуваме се по телефона.
Когато имат някакви въпроси, съм оказала съдействие, но дотам. Когато има повод, да,
но когато няма повод, също няма полза и от общуване. За какво да общуваме с тези
родители?”48 (професионалист; голямо населено място).
“Но, за съжаление, пак казвам – една много малка и ограничена част от родителите ни
подават ръка“ (професионалист, малко населено място).

Все пак, grosso modo, на база проведените интервюта и ФГД и изследване на случай,
можем да посочим, че характеристиките на взаимоотношенията са насочени по-скоро в
положителната част на този спектър и можем да извлечем няколко основни положения.
Доверие – отговорност
Родителите, поверявайки децата си в дадено училище, го правят на базата на доверие към
съответната образователна институция. Това не означава, че автоматично всички
родителски притеснения биват изключени, а че родителите съзнателно отпускат част от
контрола над своето дете и го поверяват в ръцете на хора, които те считат за специалисти.
Доверието е изключително важно и за самите учители, защото в техните разбирания то
е или равносилно на заявена подкрепа, или е основата на която тази подкрепа да се
получи. Така доверието се явява и необходимо условие за въвеждането на иновации и
нови практики във всяко училище.
„Голяма част от тях [родителите] всъщност повярваха, имат доверие в нас и това
продължава, и ни крепи и тази година“ (професионалист, малко населено място).

И двете страни оценяват, когато комуникацията се води открито и „честно“:
„Класната в началото и нас като ни събра, като родители, каза така: ‚Не обичам да ме
лъжат. Аз не лъжа, не обичам да ме лъжат, ако има нещо, кажете си го направо. Просто
бъдете откровени с мен, за да мога и аз да ви помогна; ако не сте откровени с мен аз няма
да мога да ви помогна‘. Това беше. Простичко и с прости думи. Без високопарни фрази,
но нещата се получиха. Ето, че децата ѝ доверяват всичко“ (родител, голямо населено
място).

От своя страна учителите осъзнават поетата отговорност за благосъстоянието на
учениците. Както ще видим и по-долу, характеристиките на комуникацията са често
съпътствани с разминавания в разбиранията и/или очакванията от участващите страни.
И в малките, и в големите населени места учителите имат по-скоро представата, че
родителите са заинтересовани най-вече от здравето на децата си и евентуално достъпа
до възможности, който образованието позволява, но в много малка степен от същинското
трупане на знания и развиването умения. Самите учители, разбира се, откриват своите
задължения във всички тези направления. Като положително можем да изтъкнем, че и
двете страни осъзнават и уважават отговорността на другата. Родителите признават
изключително трудната задача на учителите и, както ще стане дума, изпитват нерядко
съчувствие към учители поставени в тежки ситуации, а учителите подчертават, че става
все по-трудно икономически за родителите да издържат семействата си и за това се

Това, оказа се, е любим цитат на изследователския екип, толкова изкусителен в своето семантично
богатство, че се наложи членовете на изследователския екип да направят вътрешна уговорка всеки да го
използва не повече от веднъж при изписването на този доклад.
48
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налага те да правят определени жертви, стигащи до физическо отсъствие от живота на
своето дете.49
Достъпност до отсрещната страна
На местата където има усещане за достъпност до другата страна в общуването родителиучилище, първата асоциация, която повечето респонденти правят (и професионалисти, и
родители), запитани за същността на общуването помежду им, е за „отлична“ или „много
добра“ комуникация. В случая и двете страни визират, че отсрещната страна откликва,
когато е потърсена и е готова да сътрудничи.
„Моите впечатления са отлични. Винаги, когато съм имала някакъв проблем с детето,
съм се обръщала към класния ръководител. Той от своя страна е обръщал внимание на
дадения проблем. Проблемът се решава още в самото начало“ (родител, малко населено
място).
„Много добре се разбирам с родителите. Няма човек, който да сме викнали за някакъв
проблем, инцидент с дете и да не се отзове“ (професионалист; голямо населено място).

Както и при двойката доверие-отговорност и тук наблюдаваме различни интерпретации
в очакванията на двете страни във взаимоотношенията, стигащи до разминавания, които
могат да бъдат илюстрирани със следните цитати:
„В: Тоест – училището трябва да бъде водещото в това взаимоотношение?
Отг.: Да, така го усещаме и чакаме то да се случи“ (родители, малко населено място).
„Родителят трябва да бъде според мен [този който ни търси], защото това е неговото
дете. А точно обратното, разменили сме си сякаш ролите. Ние сме по-активните,
родителят е по-пасивният“ (професионалист, малко населено място).

Макар да няма чисто физически пречки за провеждането на комуникацията, особено в
малките населени места, където тя е „ежедневна“, то у родителите от една страна се
създава впечатлението, че те биват търсени само когато има възникнал проблем с
тяхното дете.
„Ако нещо, има проблеми, звънят. Ако нещо ние искаме да попитаме също звъним,
имаме си номерата“ (родител, малко населено място).

За много родители обаче обаждането или търсенето на среща от страна на учителя почти
винаги създава негативни очаквания. Все пак и родители, и учители се съгласяват, че
последните са по-активната страна в този процес. И докато учителите се надяват на
повече активност от страна на родителите и инициатива, то родителите очакват да бъдат
„активирани“ и се надяват на по-подробна обратна връзка за представянето на децата си
и за техните силни страни.
Негативизъм към системата като цяло и ниски очаквания
Въпреки, че всеки от респондентите може да посочи един или повече примери за недобри
взаимоотношения, то като цяло те дават по-скоро положителни оценки за комуникацията
помежду си. Това е съпътствано с един много интересен детайл. Респондентите
посочват своя клас и/или своето училище като един добър пример, но от тяхна
гледна точка в другите училища нещата не се случват по толкова добър начин и
нагласата им е генерално за лоша (счупена) комуникация между училище и
родители. Този феномен е по-скоро маркиран тук, за него става дума и по-долу в анализа
на въздействието на социалната среда.

49

За ролята на „отсъстващия родител“ - виж частта от текста Роли и позиции във взаимодействието.
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Понякога това схващане „тук е добре –другаде е зле“ е подкрепено до известна степен от
обективни фактори: „че имаме добра комуникация, имах предвид че ние, за разлика от
големия град, и затова имаме по-добра комуникация защото аз си тръгвам днес от работа
и поне двама-трима родители ще срещна по улицата“ (професионалист, малко населено
място), но дори и тогава респондентите (учители и родители) не вярват, че в други малки
населени места връзката с родителите е толкова добра, колкото „при тях“. В повечето
случаи обаче, това разбиране е напълно субективно и се основава единствено на
„допускания“ и „представи“:
„Защото е много лесно разбираемо, как те изведнъж стават враговете, един срещу друг
родителят срещу учителя. Когато нещо възникне. Допускам, че всичко в нашето училище
е супер меко, макар че някакви родителки си преместиха децата, нещо силно недоволни.
Но мога да си представя в други училища, където семейството или детето има по-малко
контрол, по-малко заинтересованост родителска, колко лесно може родител-учител да
застанат един срещу друг“ (професионалист, голямо населено място).

Общи, но не винаги споделени цели
На теория и чисто като осъзнаване на ниво отделен родител или учител, съществува
разбирането, че и двете страни имат общи цели, които трябва да преследват заедно.
„Търсим, нали всички искаме доброто на децата. Това е всъщност допирната точка. Че
искаме децата да израстват, да са добре. Това ни е основната цел и на двете страни. И не
е шизофренично, защо? Родителят го иска и учителят го иска. Така че - идеален вариант“
(родител; малко населено място).
„Колкото и да си мислим, че някои не са заинтересовани родители, по-скоро като
застанеш лице в лице с родителя, много ясно виждаш, че всеки, абсолютно всеки един
родител се интересува от детето си, поне при мен досега е така“ (професионалист, малко
населено място).

На практика обаче, нерядко се стига до ситуации, в които едната или другата страна се
чувства неразбрана, неподкрепена или обвинявана. Причините за това могат да се търсят
в изведените до момента различни роли в комуникацията, разминаването в очакванията
по някои теми и разнобоя, който се получава по въпроси като това кой трябва да бъде
водеща страна в комуникацията; какви са отговорностите на двете заинтересовани
страни и къде свършват те, особено що се касае до възпитанието на детето, а не само до
обучението му; дори по въпроси като кой има по-правдоподобна представа за „реалното
поведение“ на ученика в и извън училище. В някои случаи недостатъчната или непълната
комуникация води до поводите за напрежение и отдалечава участниците от общата цел.
Поводи за напрежение
Под за поводи за напрежение във взаимодействието родители-училище, се визират
ситуации, в които по една или друга причина една от двете участващи страни е имала
преднамерено действие, поведение или неуспешна интервенция, засегнали негативно
другата страна и от там – самата комуникация. Разгледаните няколко конкретни примера
тук, са често срещани, като ще посочим и още няколко находки, които макар и по-редки
(а и заради това) заслужават да им бъде обърнато внимание.
Проблемният ученик
С пренебрежими изключения и учителите, и родителите могат да посочат пряк пример
за ученик “в техния клас” или в същия випуск, който е определян с по-политически
коректните фрази като “по-темпераментен”, “по-буен”, но по-често е директно
назоваван като “насилник” и “като цяло проблемен ученик“. В някои случаи
респондентите са склонни да смятат, че се касае за дете със специални потребности,
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което не е диагностицирано (например като хиперактивно) поради нежелание на
родител. В други те изтъкват риска, който се създава както за “проблемното дете”, така
и за останалите ученици. Обединяващо е, че във всички ситуации се описва поведение с
деструктивно действие върху учебния процес.
“... всички, във всеки клас има по един, който е насилник. Това е според мен абсолютно
навсякъде. И не само в нашето училище. Самото дете е по-агресивно, е потемпераментно ..... иска повече да си показва мускулите, да се кара, да се бие. В това се
свежда агресията. Като отидат на лавката бяга......Навсякъде е това. Те самите деца си
споделят“ (родител; голямо населено място).
„Има родители, даже в моя клас, които казват: Заради този, дисциплината е лоша“
(професионалист, малко населено място).
„Конкретно за нашият клас, имаме проблем с дете, което създава постоянно [проблеми],
възпрепятства учебния процес, малтретира физически и психически част от децата“
(родител; голямо населено място).
„Имах проблеми с едно дете. Той неглижира някои предмети като изкуство, музика и
технология и предприемачество. Там се държи абсурдно. Става и си излиза. И накрая,
изкарва учителя виновен, че той подтиква неговото държание“ (професионалист;
голямо населено място).
„В моя клас, да, имам едно дете, което има много лошо поведение.“ (професионалист;
малко населено място).

Могат да бъдат приведени още множество подобни примери. Тук не може да става дума
за преднамереност към отделния ученик, от страна на учителите или родителите, но
невъзможността за справяне със ситуацията води до създаване на напрежение на ниво (i)
клас, което се прехвърля върху (ii) всички родители и няма как да не резултира негативно
и върху (iii) учителите:
(i) „Пречи на всички останали и останалите също започват: ‚Госпожоoo, госпожо!‘ И това
госпожо, протяжното, аз го чувам по сто пъти на ден. И съответно, напрежението,
натрупано и върху мен, и върху другите ученици, идва от него” (професионалист; малко
населено място).
(ii) „На последната родителска среща, която правихме, всички родители гласно изразиха
недоволството си от този ученик. И то е от не един случай, но още от детската градина,
се случва това“ (професионалист; малко населено място).
(iii) „В: Когато имате такива родители, които създават напрежение, защото смятат, че
някое дете пречи, те насочват това към Вас, към детето, към родителите на другото
дете?
О: Първо към учителя, учителят пак е човекът, който трябва да вкара ред в класа. И след
това към родителя, не към детето. На родителя на детето“ (професионалист, малко
населено място).

Както виждаме от последния цитат, тези ситуации в дългосрочен план създават и чисто
междуличностно напрежение между отделните родители. Учители посочват, че е
изключително трудно да се справят с подобни ученици. Инструментите, с които
разполагат са ограничени, а задачата им още повече се затруднява, когато родителите не
съдействат или не желаят детето да проведе разговор с психолог. Родителите на
останалите ученици също трупат напрежение и фрустрация, която трябва да бъде
правилно и своевременно адресирана, което допълнително натоварва педагозите.
Очаквания към учителите
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В някои ситуации, учителите чувстват че върху тях се стоварват прекалено големи
очаквания, които те няма как да посрещнат сами. Немалко родители имат очаквания
учителите да са изцяло отговорни за качеството и успеха на учебния процес (i), да
поддържат добра дисциплина (ii) и същевременно да са ангажирани с приобщаването на
отделните ученици, които срещат затруднения с това (iii), без самите те (родителите) да
виждат своята роля или нужда от участие в този процес. Ако учителят не се справя с тези
задачи, някои родители са склонни да отсъдят, че той “не е за тази работа”.
(i) „Обаче някой не си е на мястото за мен. Може като специалист да е прекрасен, но като
преподавател, това което го знае, да го представи на децата по правилния и изразителен
начин“ (родител, малко населено място).
(ii) “Те бяха с една учителка по английски, която е млада. Става там една патаклама и
всички деца казват: ,Това нямаше да се случи, ако си беше госпожата по английски‘.
Която само като им каже: ‚Спрете‘ – и те спират. Защото това се е случило в часа. Да го
докладват на заместник директорката. Тя на директорката. Тя да се обади на родителите.
Те да дойдат. Ние да дойдем. За една ситуация, която нито сме видели, нито можем да
овладеем, защото сме извън нея, защото тя е тук в училището. И според мен, не съм чул
някой учител да е седнал и да каже на децата, да ги викне, да поговори с тях или въобще
да реагира. Не са подготвени. Сигурна съм в това“ (родител, малко населено място).
(iii) „Там е и ролята вече, на учителя, ако има деца, които са по-различни, да се
приобщават. Да бъдат в един клас. Да са заедно. Тук вече, с децата и с общуването, там
си е ролята на учителя. Ние като родители, малко по-трудно можем да се намесим“
(родител; голямо населено място).

Подобен тип настроения в някои родители и понякога нереалистичните очаквания, карат
много учители да не чувстват достатъчно подкрепа и да споделят мнение за прехвърляне
на прекалено много отговорности към училището и в частност към тях самите:
“Аз пак ви казах, че родителят смята, че наша е грижата главно за образование и за
всичко, което касае детето му. И може би, да, прехвърлянето на отговорност. По-голямата
отговорност те смятат за наша, учителската, отколкото за родителя. Незаинтересовани.
Даже има и такива вече, казват: ‚Ние сме вдигнали ръце, не можем да се оправим с децата,
оправяйте се вие‘” (професионалист, малко населено място).

Прескачане на комуникацията с училището
В по-големите населени места, вероятно поради по-структурираните формални граници,
създадени между училище и родители, се наблюдава феномен с изключително
разрушително въздействие върху доверието и от там – в по-нататъшното
взаимодействие между двете страни в процеса, а именно прескачането на
училището като институция и авторитет при възникването на проблемна
ситуация и директното обръщане към по-висша инстанция. Достигането до такава
ситуация показва, че до момента общуването не е било достатъчно ефективно и за двете
страни, както и че тази неефективност създава недоверие в родителите, че училището
може да се справи с проблемите, с които те и децата им се сблъскват.
“Поради липсата на достатъчно информация и в повечето случаи нежеланието от страна
на родителите да се седне и да се разреши проблема, те започват да действат по един
много нелеп начин, веднага се тръгва с жалби към МОН и към РУО. За всеки проблем,
за който те смятат, че е от изключителна голяма важност, защото касае едва ли не
биологичното, физическо оцеляване на детето и т.н. без да се вземе предвид усилията на
педагози, усилията на директори, психолози и т.н. Прескача се училището и се отива
веднага да се пускат жалби. Това е един много голям проблем, защото това представя
липса на ефективна комуникация” (професионалист; голямо населено място).

По-рядко срещани поводи за напрежение
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При разговорите с респонденти бяха идентифицирани и други поводи за напрежение,
които макар и по-рядко срещани си струва да бъдат посочени:
За родителите:









Смяната на учители два или повече пъти в рамките на една учебна година.
Нуждата от частни уроци с цел ученикът да бъде приет в “елитно училище” след
7-и клас създава генерално напрежение и недоверие към училището.
Някои родители смятат, че техните деца биват неглижирани защото са послабички в учебния процес или защото самите родители са с по-нисък социален
статус.50
Всяка проява на насилие в училище, независимо дали съответният ученик е бил
жертва или свидетел, е допълнителен повод за напрежение. Един респондент дава
пример за насилие от възрастен над неговото дете в училището, както и за
саморазправа на родител на един ученик над друг ученик.
Срещнахме един пример за това как личностно напрежение между родителите се
прехвърля върху техните деца, когато попаднат в едно училище или клас.
Въвеждането на иновации и нови подходи в учебния процес, макар и желани от
родителите, се оказват будещи притеснение за по-консервативните от тях.

За учителите:






Няколко учители споделиха за случаи на заплахи от страна на родители,
включително и с проверки и уволнение. Учителите казват, че и за тях самите е
изключително трудно да запазят самообладание в подобни ситуации.
Учителите споделят за различни ситуации, в които родители оспорват дадена
оценка или метода им на работа. Един учител разказа за ситуация, в която
директно е бил обвинен от родител в неспособност да изпълнява задълженията си
в присъствието на ученици.
В по-малки училища някои родители заплашват, че ще преместят детето си на
друго място, ако то не получи по-висока оценка.

Фактори, които оказват влияние на взаимодействието
Понятието фактори, което е основно за това изследване беше изведено пред скоби още
във въвеждащата част. Тук под факторите са разгледани най-вече онези феномени и
динамики, които носят идеята за каузалност, но не непременно преднамереност. Други
явления и развития, които влияят индиректно или като модератори на основни
детерминанти, например: роли и позиции във взаимодействието и поводи за
напрежение, също са разгледани, но в отделни текстове по-долу. В последния споменат
текст (Поводи за напрежение) картината ще бъде допълнена с конкретни негативни
проявления на тези фактори и други примери за нарушаване на връзката родителиучилище.
Тук факторите, които влияят на взаимодействието, са категоризирани като позитивни и
негативни с ясното съзнание за условността на това деление. Възможни са ситуации и
промени на статуквото, при които посочените като негативни фактори биха могли да се
превърнат в позитивни и да доведат до положителни резултати и обратното.
Позитивни фактори
1. Малък размер на населеното място
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Виж също и по-долу, текстът за пристрастния учител в частта Роли и позиции
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Както бе отбелязано по-горе в текста за модалностите на взаимодействието честотата
на взаимодействие силно се влияе от размера на населеното място. Към честота в случая
може да бъде добавено и по-високо качество на комуникацията:
„Предимно тук селата, всички родители, всички деца се познават и това помага. Това, помалко са скандалите, не са толкова.“ (родител, малко населено място)

Трябва да отбележим, че самите респонденти имат сходно разбиране за този феномен.
Качеството може да се разглежда чисто като функцията от честота, т.е. по-честия контакт
директно да бъде обвързан с доверени отношения и чувство за сигурност, че училището
може да изпълни очакванията на родителите.
„За родителя е важно училището да му създаде убеждението, че наистина дава всичко за
неговото дете. Така че, в това нещо няма как да кажем, че ако един и същи родител, ако
детето му учи в две различни училища, с повече и с по-малко деца, ще има различно
отношение. Просто, неговите възможности за контакт със самите учители ще бъдат
по-малки, по-ограничени в едно голямо училище. Най-напред, защото самият учител
няма да има тази физическа възможност. Не нежелание, просто няма да има тази
физическа възможност.“ (професионалист, малко населено място)

Към тази на пръв поглед ясна зависимост би било редно да добавим още един аспект –
чувството за общност и “заедност“. Родителите и учителите в малките населени места
в много по-голяма степен делят “общи радости и тревоги“ и в този смисъл могат попълно да разберат отсрещната страна, поне що се касае до чисто междуличностните
отношения:
„Ние сме постоянно заедно, то това улеснява нещата, всъщност.“ (професионалист,
малко населено място)

Като положителен факт в случая можем да изтъкнем, че и в големите населени места се
прави/може да бъден направен опит за промяна, следвайки примера на малките населени
места, що се касае до увеличена честота на комуникацията и намирането на обединяващи
фактори и създаването на чувство за общност.
2. Позитивно отношение
Както вече беше посочено, един от основните позитивни фактори за двустранни
отношения е наличието на позитивно отношение и доверие между двете страни. Как
може да бъде изградено е представено подробно по-долу в частта Добри примери и
полезни практики. Тук само за илюстрация:
„В: Тоест, един важен фактор е нагласата на професионалистите, с която подхождат
към родителите?
Отг.: Да. Да сме по-позитивни и да се помъчим да обясним нещата както са –
разбираемо. Другият, дори понякога да не е много добре, но честно им казваме как
стоят нещата. Не ги заблуждаваме.
В: Тоест – откритост, честност?
Отг.: Да. казваме им какъв е проблемът.
В: Добре, а, нещо може би, от страна на родителите? ...има ли нещо, което зависи от
родителите, в това взаимодействие?
Отг.: Ами, капацитетът. Доколко те ще осъзнаят, че ние не сме врагове, а заедно
работим.
В: С други думи: доверието, от страна на родителите към учителите? Това ли са?
Съгласни ли сте всички? Това ли са факторите?
Отг.: Да.
(професионалисти, малко населено място)
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Подбраният цитат достатъчно добре изтъква предпоставките за двустранно позитивно
отношение. От гледна точка на родителите се добавя още един важен елемент, а именно
позитивното отношение към самите ученици от страна на учителя и вярата в това, че
всеки един ученик може да успее. Това се забелязва от родителите и носи със себе си
одобрение и е нужен реквизит за партньорство:
„И тази жена, нашата класна, вярва, че тези деца ще напреднат и когато вярваш, ти го
показваш, то да се случи. Това е според мен, резултат на нейните усилия. Тази нейна
нагласа, много одобрявам.“ (родител, голямо населено място)

Няма как да не отбележим и ролята на толерантността, когато говорим за позитивно
отношение. Някои родители посочиха, че са се почувствали дискриминирани на
етнически или социален принцип (виж по-горе: Поводи за напрежение), но по-интересен
е фактът, че и някои учители посочват, че са улавяли дискриминационни настроения в
своите колеги или в местната общност. Няма как да се съчетае поддържане на стереотипи
с градене на доверие и съвместна работа:
„Ако ти имаш предразсъдъци към други етноси, изобщо нямаш работа тук, да работиш,
в това училище. Ще идваш с нежелание на работа, ще мразиш работата, ще мразиш
учениците, ще мразиш и родителите и въобще.“ (професионалист; голямо населено
място)

Респондентът тук дори изтъква натрупването на цялостен негативизъм, който би бил
деструктивен както за работата, така и за самата личност на професионалист, работещ в
мултикултурна среда и поддържащ предразсъдъци към етносите.
Можем да си позволим да бъдем още по-смели и да разгледаме позитивното отношение
от двете страни в завършения му вариант, като осъзнатост за колективен процес. Вече
разгледахме (в Характеристики), че и двете страни имат общи цели, но тук вече се касае
за преминаване от общи цели към съвместни действия:
„Да. То е колективно. Колективна работа. На родители, на учители…Когато в къщи ние
се опитваме да им кажем, че трябва да са най-напред хора. Добри хора. И учителят
продължи това нещо в училище… Нали, мисля, че се получават нещата.“ (родител; малко
населено място)

Това ни приближава и към още едно много важно схващане с положителен знак, че
училището е място за общуване, където реално могат да се осъществят тристранните
отношения родител-учител-ученик и където ”родителите са винаги добре дошли, на
територията на училището. За провеждане на съвместен час. Или просто като
наблюдаващи час“ (професионалист, голямо населено място) и за други съвместни
дейности.
3. По-широко използване на технологиите в образованието
Както е посочено и по-горе в Модалности на взаимодействието по-долу в Добри
примери и полезни практики, електронният дневник улеснява комуникацията между
родителите и учителите в няколко различни направления. Към това можем да добавим и
факта, че в училищата в големите населени места вече почти всеки кабинет е оборудван
с компютър или поне на повечето учители са предоставени компютри за ползване, което
прави комуникацията онлайн все по-бърза и достъпна.
Негативни фактори
1. Интервенция и справяне с “предизвикващо поведение“
Има ситуации, в които комуникацията между родители и училище отдавна е престанала
да бъде ползотворна или изцяло е била прекратена. В този тип ситуации училището
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трябва да прибегне към други средства и отношения спрямо родителите, свързани с
процедури по налагане на санкции. В много ситуации обаче наличните механизми се
описват като неефективни, недостатъчни и създаващи чувството за “вързани ръце“.
Може би най-често срещаните случаи са свързани с ученици, които изцяло
преустановяват посещението на учебни занятия или са допуснали висок брой неизвинени
отсъствия. Наложените санкции, които следват – спиране на детските надбавки и
налагане на глоба за родителите от кмета на общината, поне що се касае до наблюденията
на нашите респонденти, не дават очаквания резултат:
„… не дойдат ли [учениците], ние пускаме неизвинени отсъствия, спират им детските
надбавки, защото това е единственият начин, по който можем да ги задължим.
…задължително имаме едно писмо, ако три дни не дойдат без причина или пет
неизвинени отсъствия ако имат, да уведомяваме кмета с писмо и да им налагат вече
санкции. Но ние това сме го правили, но нашият кмет казва, че… пуска наказателно
постановление, но вика - знам, че тези пари аз не мога да ги събера и това си остава
като едно задължение за общината.“ (професионалист; малко населено място)

Някои респонденти посочват и подобно чувство за безсилие и относно „Механизъм за
превенция на ранното напускане на образователната система“
„Ами, там, някак, няма механизми. Макар че ние работим няколко институции
заедно, но въпреки всичко, пак сме станали безсилни да доведем децата в
училище.“ (професионалист, малко населено място)
Характерни остават и случаите на ученици с „проблемно поведение“ (виж
Характеристики) и липсата на бързи начини на справяне с възникнали ситуации и
въвличане на родителите в решението, когато те проявяват незаинтересованост.
Подобен е казусът и с родителите, които не искат детето им да бива диагностицирано, да
посещава логопед или психолог, от притеснение да не бъде определено като дете със
специални потребности и възможните последствия от този факт.
Въпросната неефективност е видима и за родителите, като те често казват, че са
отнети правата на директорите или че по тяхно време това не е можело да се случи.
Повечето от тях настояват, че трябва да има по-тежки наказания за
незаинтересованите родители и проблемните ученици, като някои са склонни и към
радикални решения:
„...на такива ученици да им пишат отсъствия, да ги изгонят и да има една стая
изолатор. И именно там да ги карат да четат или да гледат насилствено „Под
игото”, или там каквото ви дойде на акъла.“ (родител; голямо населено място)

Дори да приемем, че посочените негативни оценки за възможностите за санкции от
училище и местна администрация напълно отразяват реалността, то това може да има и
положителни последствия, а именно осъзнаване на нуждата от позитивна подкрепа и
използване на комуникацията като основно средство за интервенция:
„Ние не ги заплашваме със санкции: „Детето ти, ако не дойде при 5 отсъствия по
неуважителни причини, ще му бъдат спрени детските. Или ще пиша писмо до кмета, за
административно наказание.“ Ние не ги заплашваме. Те знаят, че ги има тези санкции. И
му обясняваме положително, защо детето трябва да дойде на училище. И че те са хората,
които трябва да го изпратят.“ (професионалист; голямо населено място)

2. Езикови бариери
Броят на учениците, постъпващи в първи клас, за които българският език не е майчин се
увелича прогресивно с всяка изминала учебна година. Това води след себе си множество
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допълнителни затруднения за училищата. Същото се оказва валидно и за част от
родителите на тези ученици, а езиковата бариера остава трудно преодолимо препятствие:
„Основен проблем ни е езикът. Че те не знаят български език, децата и в къщи, много
малко са семействата, които общуват с децата си на български език… Те [родителите]
самите не знаят български… Точно това е, че ние, с бабите и с дядовците се разбираме,
а с родителите – с майката и бащата, не можем. Те не могат да говорят. Има и
изключения. Има и такива, които са образовани, но...обичайно с дядото и с бабата се
разбирам, но с майката, не мога. Те не ме разбират.“ (професионалист; малко населено
място)

Споделянето в определени локации, че бабите и дядовците говорят български, грамотни
са и осъзнават ценността на образованието, за разлика от техните деца-родителите на
сегашните ученици, не беше единично. Това е огромно затруднение за образователната
система и своеобразен наказателен данък, който тя плаща за своите пропуски и
недостатъци в минали периоди. Сметката за несвършената или недобре свършената
работа през последните десетилетия, за което отговорността далеч не е само на
образователната система, сега се представя с лихвите.
3. Структурни недостатъци по отношение на информираността
През последните няколко години (след приемането на ЗПУО) ставаме свидетели на една
все по-динамична нормативна рамка с приемането или промяната на множество наредби,
стратегии, учебни програми, механизми и пр. Макар тези процеси да предизвикват
широк обществен интерес, то става все по-трудно за родителите да следят бързо
настъпващите изменения и да интерпретират заложените цели:
„Това, че не са запознати [родителите] първоначално с много неща. Те нямат от къде да
ги знаят… Това, например – държавни образователни стандарти, изисквания, как се
формират оценките…“ (професионалист, малко населено място)

Учителите са единствената точка на пресичане на информация между родителите и на
спусканите от МОН изисквания. Въпреки че видяхме данни за полагане на усилия за
изясняване на темите, които вълнуват родителите от страна на учителите, то родителите
понякога се чувстват недостатъчно осведомени и посочват генерални недостатъци на
обмена на информация и очаквания на макрониво, вкл. и липсата на възможност да се
осведомят от източници извън училището, дори когато става въпрос за действия на
национално ниво:
„Уж ни казаха, има, май беше свързано с насилието. Накараха ни в началото на годината,
да подпишем декларация, че детето да бъде интервюирано. И тя повдигна въпроса, аз
честно казано, тогава се зачетох. Повикахме директорката и каза, че са стандартизирани
тестове на МОН. В МОН… няма никакви тестове на страницата на МОН, които ще се
използват и аз не мога да разбера, какво ще ми тествате детето. Всички такива неща, също
не са добре комуникирани, според мен и то централно!“ (родител; малко населено място)

Тук могат да се посочат и други теми, по които родителите не чувстват достатъчна
осведоменост и разбиране – видове оценяване и голям брой тестови изпитвания, нужда
от външни оценявания, наличието на ученическо портфолио и достъпа до него. Най-вече
е нужно и полезно да се изведе недостатъчната информация (като количество и честота),
която родителите получават за представянето, силните и слабите страни на своето дете:
„За английските училища как е. Там в края на годината излизат с ей такъв списък с
препоръки към детето. Тука има проблем. Обаче е много добър в спорта, трябва да
развива това. Има такива умения. Това го прави класният на базата на разговори с
неговите колеги. Родителят има обратна връзка“ (родител; голямо населено място)
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Добрият пример, даден тук, е важен и не е за пренебрегване, но и не е онтологично чужд
на българската образователна система; но не за него е думата тук (за практики, базирани
на подобни подходи, виж частта Добри примери). Важното тук е разбирането, че е
неизбежно, че основните участници в образователния процес непрекъснато правят
съпоставки базирани на неформални източници на информация, често със страни, в
които никога не са били (“там“), едновременно като следствие на, но и подхранвайки
усещането си, че не са наясно дали, защо и как нещата се правят “тук“.
Роли и позиции във взаимодействието
Позиционирането и заемането на роля във взаимодействието между родители и училище
е динамично и многопластово. Всъщност става въпрос по-скоро за множественост от
роли нежели една роля и всяко определяне на ролята – било на учителя, било на родителя
– би било условно и опростенческо. Все пак има доминиращи нагласи сред
респондентите, което позволява да се типизират позиции, роли, динамики между тях
и техни характеристики. Тази част от текста отразява тях, както и данни за не
непременно масови, но при всички положения важни примери за позициониране било на
родители, било на професионалисти. Освен това е обърнато внимание и на това как
различните категории родители виждат ролята на други родители, както дали и как
майките и бащите са виждани като различни родители в училищен контекст.
В известен смисъл това изследване потвърди един основен стереотип, навлязъл в
публичното пространство: учителите имат за какво да се оплачат от родителите и те са
убедени, че всичко идва от семейната среда (това твърдение, с вариации във
формулировката, бе споменато от немалко респонденти, от различни по характеристики
населени места). Но тук следва една много важна уговорка: на много места учителите
осредняваха „проблемните родители“ на около 10-на %, които обаче поглъщат
огромната част от времето за работа с родители51. Диспропорционалността на време,
усилие и липса на резултат в работата с „проблемни“, „трудни“ „конфликтни“
„създаващи проблеми“ и описани по подобен начин родители беше потвърдена
многократно. Важното в случая е, че без да се обръща много внимание на тази
количествена непредставителност „проблемният родител“ се е превърнал в типаж на
родителя въобще. Това може да се усети още при дефинирането на най-масовото
типичното взаимодействие (виж по-горе текста Типични взаимодействия) между
родител и училище: учителят търси родителя при наличието на проблем.
Но най-ясно асоциацията между проблемен родител и родител въобще беше дефинирана
от респонденти-професионалисти от голям град. При въпрос за това как те работят с
родителите, започнаха да валят истории за конфликтни ситуации. Ето типичен пример
за какво се сещат първо учителите, особено в големите населени места, когато стане дума
за родители:
„Аз имам в моя клас една майка, която е абсолютно предизвикателство и ако мога да я
виждам веднъж на десетилетие, ще ми е най-хубаво.
В: Тоест, бихте предпочели да не я виждате въобще?
Отг.: Въобще не искам да я виждам. Не само аз, никой не иска да я вижда.
В: Какво имате предвид? … можете ли да кажете защо е така?
Отг.: Защото, жената не знае къде е, защо е. Тя няма никаква идея как да възпитава
детето си и какво да прави. Детето й е шести клас, тя го третира, като в детската
градина. Само памперси, дето не му слага.
51

За конкретни цитати: виж по-долу.
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В: Да, но защо това е предизвикателство за Вас?
Отг.: Защото, тя не може да общува. Тя идва и или крещи, или реве. Това са й двете
възможни комуникации с околните. И за мен това е невъзможност.
В: Тоест – това е истинското предизвикателство за учителя: този тип родители,
които са емоционално небалансирани?
Отг.: Никаква комуникация! Тя въобще не чува какво й говорим“ (професионалисти,
голям град).

Но истински интересната част следва, когато респондентите биват попитани дали
всъщност това е типичният български родител.
„В: А, колко са тези родители?
Отг.: Ами, по-скоро са … един родител.
В: Как е при вас, при другите?
Отг.: Нямам.
Отг.: Аз имам родители, които се отзовават, разбират проблемите и в същия момент, по
никакъв начин не помагат на децата си да ги разрешат, тези проблеми. Какво точно се
случва в къщи, не ми е ясно. Явно някъде се къса нишката. Тук демонстрират как така и
така, и говорим, и казват, че в къщи се работи, и ние тук работим, обаче, в същото време
няма никаква положителна промяна и подобрение от това говорене. В такива случаи,
много се чудя какво се прави.
В: Опитвам се да дам количествено измерение на това проблемно общуване. С каква
част от родителите, общуването е трудно и проблемно? Има ли родители, с които се
разбирате добре?
Отг.: Разбира се, да.
Отг.: Ние говорим за тези, защото те ни създават проблеми. Ние най-вече говорим
за тези, с които си имаме трудности.
В: Но, каква част от всички родители са тези, които ви създават проблеми?
Отг.: Три деца са, максимум.
Отг.: Десетина процента са.
Отг.: Три деца са само, с които имаме проблеми.
В: Тоест, всичко, което досега споменахте като негативна референция към
родителите се отнася за тези 10% или се отнася за по-голяма група?
Отг.: Не. Само за тези се отнася. Ние се ангажираме много с тях.
В: И какво се получава? Че тези 10% всъщност изземват...
Отг.: И времето, и вниманието ни.
Отг.: Да, точно така се получава“ (професионалисти, голям град).

Тази част от дискусията е предадена без съкращения, вместо да се позовем на няколко
по-кратки цитата от различни локации (това също е напълно възможно), за да се улови
максимално контекста, в който учителите интуитивно виждат ролите и позициите при
взаимодействие с родителите. Но цитираната дискусия категорично налага задаването на
въпроса: какво става с останалите родители, разликата между споменатите 10% процента
и всичките 100%? Ето какво:
“В: А можете ли с две-три думи да охарактеризирате общуването си с другите
родители? С онези 90%, които са добре.
Отг.: Те са отговорни, помагат ни, просто децата им са по същия начин и в училище.
Отг.: Всичко им е наред. Спокойно общуваме.
Отг.: Интелигентни са” (професионалисти, голям град).
“В: Да се върнем към масовия родител. Правите ли нещо, имате ли нещо, някакви
инициативи и дейности, които са насочени точно към родителите, които не създават
проблеми и чиито деца не създават проблеми, но всеки ден са тук? Извън тези 10%,
които ви създават толкова усилия и отнемат толкова време, с другите родители какво
работите и какво правите?
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Отг.: Аз не обичам често да се виждам с родители и отбягвам, защото отдавна се
убедих, че това [отбягването] е … форма на общуване. Определено липсва общуване.
Колкото повече се виждаш с родителите, колкото повече общуваш, в момента, в който не
угодиш, в който не отговориш на техните очаквания, започва да се създава проблем.
Обичам служебно да общуваме, дистанцирано и само когато трябва. Естествено,
чуваме се по телефона. Когато имат някакви въпроси, съм оказала съдействие, но до там.
В: Tоест, вие не бихте инициирали, ако няма проблем.
Отг.: Когато има повод, да, но когато няма повод, също няма полза и от общуване. За
какво да общуваме с тези родители?
В: За да ги насърчите, например. За да...
Отг.: Те са мотивирани достатъчно децата.
Отг.: Достатъчно мотивирани са, виждаме го. Още повече, че аз преподавам български,
имам шест часа при тях, виждам ги всеки ден, не виждам причина за тази комуникация с
хора, ако няма конкретен повод за това.
В: Вие естествено насочвате разговора към една от следващите теми. Как вие
виждате своята роля в комуникацията с родителите – с всички, с каквито и да било
родители.
Отг.: Аз не мога да кажа, че имам чести поводи за комуникация с родители, наистина
е рядко. Това е моята роля.“ (професионалисти, голям град).

Но какво ни казват самите родители, тези 90 % от тях, мълчаливото мнозинство, което е
търсено само когато възникне проблем, но които се отзоват с готовност, когато бъдат
поканени да участват във фокус група в училището на техните деца? Те по скоро
демонстрират съчувствие към учителите.
„Искам аз да кажа нещо. Една госпожа на 30 деца, която трябва да си предаде урока,
трябва да напишат нещо, което да е за училището, това й е работата на една госпожа. И
тя за тези 30 човека да е отговорна да ги възпита. Ние не би трябвало да гледаме само от
наша гледна точка. Би трябвало да гледаме от другата гледна точка. … Моето дете имаше
рожден ден, преди един месец. Моите госпожи ми разрешиха в училището да бъде, в
смисъл да се почерпи. Искам да ви кажа, че аз бях един час само с децата и ми стана
главата на ужас. Да, аз не съм учила за учителка, но все пак, ние трябва да имаме някакво
виждане, че отговорността не е само тяхна“ (родител, голям град).

И най-вече когато стане дума за общуването между учителите и други „проблемни“
родители:
„Аз мисля, че учителите са прекалено много атакувани от родители. Имат нужда от
някаква подкрепа.
В: Това е интересно, да го чуем от родител. Защото учителите много често казват
нещо такова…
Отг.: Аз го виждам с нашата класна. На нея наистина й е безкрайно трудно, защото това
дете краде пари непрекъснато и тя не може непрекъснато да наблюдава, кой прави
батълклип в ъгъла, кой събаря гирляндите и кой къде бърка. Това е просто невъзможно.
Мисля, че поне за междучасието трябва да има някакъв тип съдействие независимо дали
ще го наречем наблюдател, възпитател или каквото и да било. Което пък далеч не е по
бюджета на училището, където опираме вече до [друг въпрос]“ (родител, голям град).

И последно какво им липсва най-много на същите тези родители, не-проблемите:
„В: Да се върнем на взаимодействието. … Не споменахте между другото родителски
срещи.
Отг.: Те не са много ползотворни.
Отг.: Абсолютно.
Отг.: Общо взето се казват едни неща, които са...
Отг.: Чете се училищния правилник.
Отг.: Абсолютно излишни са според мен.
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Отг.: Прелистваме дневника, който в нашето училище, все още е на хартия, не е
електронен.
Отг.: По-скоро трябва да има някакъв...
Отг.: Личен контакт, е важно. За да има...
В: По-лично отношение?
Отг.: Точно така. Трябва да има човек, който лично да се взема и да се обажда, ако ще
само това да работи, на родителите да казва какво мисли, какво има нужда неговото дете.
Дали има нужда от нещо, дали трябва да се наблегне на нещо.
В: Това сега има ли го?
Отг.: Не. Няма го.“
(родители, голям град)

С други думи, огромната маса от родители, вероятно почти всички онези 90%, за които
стана дума по-рано, са напълно игнорирани заради „проблемните“ 10%, но в същото
време те са онези, които са склони да проявят разбиране и да подкрепят учителите. А
какво искат те самите от учителите: лично отношение, откритост, възможности за
смислено общуване, което разбира се не получават заради пре-експозицията на
учителите към „проблемните“ родители, която от своя страна … мутира в разбирането
за отбягването като форма на общуване с непроблемни родители.
На фона на всичко това един от най-забележите резултати на това изследване е ясно
заявеното виждане на много от родителите-респонденти за деструктивната роля,
която ограничен брой родители играят в отношение с училището. Но преди да
акцентираме върху този резултат подробно, е редно да споменем за едно
методологическо ограничение, което навярно играе роля тук: уговорките за интервюта и
ФГД с родители бяха направени основно през училищата. Те бяха кооперативни и според
изследователския екип коректни и не бяха правени опити да се подбират респонденти52
за теренните изследователски дейности. По-скоро училищните администрации изходиха
от принципа да инвестират минимално усилие в провеждането на това проучване и се
обръщаха към родители, за които знаеха или предполагаха, че са активни,
заинтересовани от случващото се в училището на тяхното дете и самите те (потърсените
родители) биха искали да споделят нещо по въпроси, свързани с образованието. От тази
гледна точка можем да направим обосновано предположение, че без да сме търсили
подобна селекция, родителите-респонденти в нашето изследване са позаинтересованите, но и по-тихите, подкрепящите родители: онези може би 90%,
мълчаливото мнозинство на относително добронамерения, опитващ се да проявява
разбиране, но в никакъв случай не безкритичен български родител. Но дори отчитайки
това възможно изкривяване в популацията от нашите респонденти-родители, е
необходимо да обърнем внимание на яснотата, с която беше изразено виждането, че
относително малко на брой родители ангажират огромна част от времето,
усилията и ресурсите на учителите и училищата. Самите родители потвърдиха
данните, подадени от учителите, за малцинството родители, описани в категории като
„проблемни“, „създаващи проблеми“, „конфликтни“, а също и че на тях, и на родителите
на децата, които се описват в подобни категории, мнозина от учителите посвещават

С вероятно едно изключение: един от респондентите-родители (на дете в шести клас) в едно от
интервютата се оказа и учител в същото училище (в гимназиалния етап). Интервюто започна без
респондентът да намери за необходимо да спомене своята професионална обвързаност с училището. При
директно зададен въпрос от страна на изследователите в края на интервюто този факт беше незабавно
потвърден. В друг случай, в който имахме респондент в качеството на родител, самият респондент в самото
начало на разговора обърна внимание на своята професионална учителска битност и предложи да си
направи отвод.
52
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голяма част от времето и усилията си, когато става дума за учителската „работа с
родители“. Всъщност те костват много и на самите родители. Ето например как:
„Искам само да спомена, че проблемът в нашия клас е нагнетяването на това, че 23-ма
души полагат неимоверни усилия да правят децата възпитани, с някаква рамка на
поведение в училище, а една майка идва и казва „Може би сега е време да започна да
работя с него”. Седем години с извинение, къде е била тази майка и къде е било това
дете? Това ужасно много нагнети напрежението при нас. Подчертавам, че не става дума
за това училище. Говоря за друго … училище. Липсата на отговорност въобще, на идея,
че дотук е трябвало да бъде свършена много работа, ни ядоса, в буквалния смисъл на
думата. Защото говоря за дете с крайно лошо поведение, което не може да употреби
друга дума, обръщайки се към човек, която да не е обидна.
В: Тоест, … ако се опитам да обобщя Вашия отговор в едно кратко изречение то е:
безотговорно отношение на един-двама родители?
Отг.: Да, на един-двама родители.
Отг.: Проектирано през поведението на техните деца.
Отг.: Точно така. Да. Или пък първата-втората среща, която направихме, пак се
извинявам, че говоря само аз. Разговаряхме да не се носят пари в училище, за да няма
проблеми. Първи клас нямат нужда от лавка. Те имат купон, те имат безплатна закуска,
те имат това, те имат онова. Постигнахме консенсус от 23-ма души, че пари няма да се
носят. Влезе една майка със закъснение, извинявайте, че трябва да я опиша, с
татуировки, с изрусена коса и с дреха, подходяща за клуб, и каза : „Не, аз ще му давам
по 20 лв. на ден, за да може той да свикне да има отношение към парите”. И нашият
консенсус ...
Отг.: По 20 лв. на ден?
Отг.: Да.
Отг.: Това е впечатляващо.
Отг.: Искам да ми е майка [весело оживление]
Отг.: И аз [ibid]
Отг.: Ето това беше източник на напрежение, много сериозен. Защото моят син казва:
„Аз по-лош ли съм от еди-кого си, че не ми даваш пари?”
Отг.: Да, да“ (родители, голям град).

Колкото е важно позицията на проблемния родител да бъде забелязана, толкова е важно
и тя да не бъде надценявана. В чисто количествен смисъл проблемният родител е поскоро изключението, редно е да не се превръща в правило в нито един друг смисъл. Това,
че проблемните успяват да затормозят образователната система е симптом, че нещо в
системата не е функционира добре, а не е причина с всички родители да се общува
минималистично. Проблемни родители има навсякъде по света, където има родители и
училища и вероятно ще продължат да присъстват във всяка една образователна система
още дълго. Тяхното наличие не може да се превръща в извинение за неглижиране на
другите родители нито на ниво конкретно училище, нито на ниво образователна система.
Докато проблемите родители са тема повече в големите населени места, в по-малките
градове и селата присъства една особена категория от отсъстващи родители. Според
изследване, публикувано от УНИЦЕФ през 2014 г.,53 поне една четвърт от децата на
възраст между 10 и 18 години имат поне един родител, пребиваващ зад граница. Нашите
респонденти, особено от по-малки населени места, често реферираха към тези родители
като за даденост, факт от живота, с чиито последствия те просто трябва да се справят
Кабакчиева, П., Харалампиев, К., Стамболова, А., Стойкова, А., Томова, Т., Попов, С., Гарнизов, В.,
Ангелов, Г., Смедовска, Р. (2014). Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в
чужбина. София: Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) Публикацията е налична дигитално:
53

https://www.unicef.org/bulgaria/media/2896/file
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ежедневно. Без да можем да потвърдим данните на УНИЦЕФ, респондентите ни даваха
приблизително същите осреднени преценки за пропорцията отсъстващи родители.
„Сега, колкото и да не искаме да го признаваме, фактите говорят друго. Родителите
отиват да работят някъде. Колко са родителите, които седят у тях? Аз не мога да ги
преброя. Те отсъстват от тук. Или единият родител в най-добрия случай, и той пак е
загрижен къде да отиде някъде да работи, да подсигури някакви финансови средства за
оцеляване на семейството“ (професионалист, малко населено място).

Следва позицията на незаинтересования родител. Той присъства физически в
съответното населено място където детето му ходи на училище, но социално,
емоционално, а понякога и тялом отсъства от образованието на отрочето си. Този
родителска (липса на) роля навярно е най-равномерно разпределена из цялата страна.
Вероятно най-много бие на очи в малките градове, там където социалният контрол
отслабва, но все още всички родители се знаят един друг поименно и в много малкото
случаи, когато има такива родители в училищата, които са нарочени за елитни.
„Ами то, защото има и някои родители, които имат такава нагласа, че училището трябва
да свърши всичката работа“ (професионалист, малко населено място).

Незаинтересованият родител бива забелязан от другите родители:
„Защото има семейства, сега не знам моето семейство до колко и аз успявам като
родител, но които по никакъв начин не вземат отношение. Нямат отношение към
училище, просто не са ангажирани. Ето тези семейства трябва по някакъв начин да
бъдат ангажирани с нещо. Когато един човек разбере, че има смисъл от нещото, той ще
го направи“ (родител, малко населено място).

...но прави много по-силно впечатление на учителите, особено на мотивираните,
посветените на професията, за които неангажираността на родителя е форма на саботаж
към бъдещето на собственото му дете.
То [училището] е длъжно да възпита децата, то е длъжно да ги обучи, то е длъжно да ги
направи хора и някак си родителите все повече са разтоварени и остават встрани от
ситуацията. Това е според мен изключително погрешна практика. Тъй като не участвайки
в процеса, те някак си приемат всичко като задължение на училището и това не е добре.
А ние виждаме всички, че когато едно дете няма необходими …, ние всичко може да
направим тук, доколкото ни е възможно. Но не можем да отидем в къщи и да заместим
родителите“ (професионалист, малко населено място).

И още:
„Родителите са недостатъчно ангажирани, заети са с работа и се грижат основно за
материалната страна... оставили са всички функции по грижите на училището. Размити
са границите и не ясно кой с какво се занимава. Имат очакването, че когато го запишат в
училището, то ние трябва да се грижим за всичко – образование, възпитание, изхранване,
безопасност“ (професионалист, малко населено място).

От друга страна има учители, които очевидно в стремежа си да проявяват разбиране към
натовареността на родителите пращат послание, че родителското присъствие в
училищния живот на децата не абсолютна необходимост: „класната гледа без да ни
занимава нас, защото всички имаме ангажименти, на работа“ (родители, малък град).
Това предпоставя създаването на възможности за неосъзнато свръхделегиране на
отговорности по оста родител-учител.
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И така, в резултат на анализа в рамките на това изследване и изхождайки от
вижданията на нашите респонденти за ролята, която играят и позицията, която се опитват
да заемат, родителите могат много условно да бъдат типизирани в четири категории.
Първата типизирана категория, която можем да изведем като резултат от това
изследване, е на относително рядко срещащия се, но обемащ почти цялото внимание и
ресурс на образователните професионалисти проблемен родител.
След това имаме отсъстващия родител: без да можем да потвърдим, че публикуваните
от УНИЦЕФ данни отразяват настоящата ситуация, със сигурност фигурата на
отсъстващия родител е феномен, играещ сериозна роля в българското образование.
Незаинтересованият родител само на пръв поглед изглежда роля от миманса на
българското образование. Всъщност неговото отсъствие от сцената го извежда до
позицията на почти главен герой, особено в някои по-малки населени места.
Следва фигурата на типичния родител: безспорно най-многобройната група, с
потенциално най-добронамерената и най-подкрепяща позиция, чиято роля е сведена до
мълчаливо мнозинство.
Каква е ролята на педагогическите професионалисти и в частност на учителите във
взаимодействието с родителите? Най-общо казано мнозинството от респондентите
отговарят еднозначно: водеща. Казано с думите на един от респондентите-родители:
„класният е този, който всъщност е най-значим от към живота на класа“. И като ситуация
на терен, и като социална норма: очаква се, че учителят е този, който трябва да поеме
инициативата, да води танца. Мнозинството от учителите го виждат така:
„Отговорността е наша, на учителите. Ние сме многократно заинтересовани от това …
В: Тоест родителите тотално са делегирали тази отговорност на вас?
Отг.: Това е мое мнение, но има някои родители, …Родителите са за нашата работа, да
говорим с тях. Нали разбирате, нашата работа да общуваме с родителите…
Отговорността е оставена 99% на нас. Има и основателна причина, защото те знаят
хората, че тук имаме целодневно обучение. Разчитат на това и смятам, че до момента сме
доказали, че могат да разчитат на това нещо. Специално в нашето училище е
гарантирано“ (професионалист, малко населено място).

...и са готови да поемат допълнително натоварване:
„В: Доколко на училището му се налага да играе социална функция – функция на социална
служба?
Отг.: Не ни е проблем, да реагираме на такива ситуации. Ние искаме децата да са добре“
(професионалист, малко населено място).

Понякога учителите обосновават необходимостта да имат водещата роля като породена
от споменатата липса на родителска ангажираност:
„… родителите някак си са ги изоставили. И аз не мога да отговоря дали това е защото не
искат или защото нямат време или нещо комплексно от всичките тези... Честно казано
ние само дето не ги приспиваме тук. Ако има възможност да преспиват, имам усещането,
че тези деца с най-голямо удоволствие, ще ги оставят тук и да преспиват. … Толкова
много държат всичко да се случва в училище. И след това като се върнат от работа
родителите, не намират време, тази връзка липсва. Колкото и да се опитваме да правим
тук всичко, ние не можем да заместим родителя. Не е редно да го заместваме“
(професионалист, малко населено място).
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Родителите са доволни, когато учителят не просто поеме инициативата да води
общуването с тях, но и е в състояние да координира с или да ангажира свои колеги:
„Всъщност, ако нещо обсъдим с класния, той веднага ги уведомява (другите учители). По
принцип, ако има с някого проблем, той се среща с класния. Той е човекът, който е
отговорен за този клас и веднага се свързва с тебе – еди-какво си, еди-що си“ (родители,
малко населено място).

Впрочем често родителите с готовност приемат не просто позициите и ролите на
учителите да бъдат водещи но и техните – родителските – да бъдат ограничени и
подчинени: „да не безпокоим учителите много-много, за да могат да работят с децата
нормално, по техният си начин, който те си знаят“ (ФГД родители, голям град), а когато
с детето им има проблем, с готовност наказват или подкрепят корективните мерки
предписани от училището. Но демонстрираната на места свръхготовност на училищата
да водят танца може би има и своите контрапродуктивни ефекти:
„В: Тоест, вие извозвате родителите от селата, за да могат да видят училището?
Отг.: За родителска среща, да. С автобуси ги водим и ги връщаме.
Отг.: Запознаваме ги какви са мероприятията и всичко.
Отг.: Да. А, понякога, родителските срещи са в [име на населено място], защото е полесно учителят да отиде там. И кметът ги събира в кметството.
Отг.: Вярно е това нещо. Да. И това стана как да кажа? Стана някак си в услуга на
родителите, а те смятат, че училището им е длъжно и...
В: Да разбирам ли, че това, че вие сте в услуга на родителите, в известен смисъл
стимулира родителите да мислят, че все повече и повече трябва да изискват от вас да
им бъдете в услуга?
Отг.: Да.
Отг.: Може. Някои може и така да мислят“ (професионалисти, малко населено място).

Но когато, обаче, стане дума за проблеми, било в общуването с родителите, било
свързани със социалната среда в училище, тяхното решаване зависи от добрата
координация на училищно ниво:
“Да, психолога, педагогическият съветник. Има педагогически съветник в училище и
класният също е пак казвам, или класната, има водеща роля в това, защото живота на
класа се върти около, той е най-авторитетната фигура всъщност. Класният е този, който
има достъп до тази информация. Защото този конфликт може да се скрие от децата в един
момент и трябва да изграждат доверие” (родител, малко населено място).

Трябва да се има предвид, че времето както за възпитателна работа с децата, така
и за фокусиране върху отношенията с родителите и без това е много малко. То
изначално не е планирано, така че да е достатъчно, а и наличното такова често се ползва
за обучителни цели. Много учители са изцяло посветени на обучението и са склонни да
приоритизират обучителната функция на училището над социализиращата и не се
разпознават и като възпитатели. С други думи, ограниченията са както структурни (какво
се очаква от учителя като назначен на съответната позиция, включително какво е
разписано в учебния план), така и - да ги наречем - мисловни (моделът „училището е
само за учене“) и в тези ограничения и малкото време за работа по детското развитие
отива - както стана дума - за проблемните (деца и родители). На вътрешноучилищно
ниво това прави необходимата координация още по-належаща, на макронивото на
образователната система по-скоро е необходимо преосмисляне на това как е
структурирана социализиращата функция на училището и колко време ѝ е посветено.
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Необходимостта от координиране на подхода на училищно ниво е най-видима а) там,
където има напрежение с конкретен родител и б) при събитие, в което са въвлечени две
или няколко деца (тук типично става дума за събитие, изискващо предприемането на
дисциплиниращи мерки: например, ескалиращо напрежение, инцидент на насилие и
подобни). Липсата на добра вътрешно-училищна координация може да доведе до 1)
нерешаване на проблема, 2) разпиляване на ресурси, 3) решение, увреждащо най-добрия
интерес поне на едно дете; а може и до трите последствия заедно, както ни показва този
пример:
„В нашия клас с нашата класна, защото имаме проблемно дете, тя инициира родителската
среща. Всички, 90% сигурно сме били там родителите, аз не ги познавам всички,
включително майката и бащата на проблемното дете бяха дошли.
В.: И какво стана?
Отг.: Нищо не стана. Заместник-директорката влезе, каза че няма какво да направят,
затова са ни събрали всички, да вземем да се опитаме да вземем някакво решение, защото
той не оставя никой да учи, не могат учителите да преподават, защото той ставал,
излизал, телефона си пускал, хвърлял някакви неща... Трябваше ние, родителите, да
натиснем родителите на това дете, за да го преместят. Това беше според мен
идеята на тази родителска среща. Но те и двамата станаха и казаха: Наказваме го,
бием го, не му даваме това, онова. /.../ И казаха, че започнал да ходи и на психолог и
помолиха за някакъв толеранс от нас, за да може евентуално този психолог да свърши
някаква работа, защото то не става за два месеца или за три месеца. Родителите разбира
се не бяхме много съгласни, защото нашите деца страдат, учителите влизат и казват ние
не можем да преподаваме. Не можем да го изгоним навън в коридора да стои, защото
нямат, нарушават... И всъщност дотам спряхме и ние, защото явно няма какво да се случи,
чакаме психолога да си...
Отг.: Да си свърши работата“ (родители, голям град).

Този разказ е пример не само за безсилие на всички възрастни, но и на липсата на
поемане на водеща роля и координация от страна на училището. Всеки чака някой друг
да свърши тази работа, за да се заеме със своята. Интересно е, че родителите дори в
такива случаи са склонни да обяснят проблема (да обвинят) семейството на проблемното
дете или обществените норми, но не и да видят своя активна роля (като общност) или
активна роля на училището. Друг притеснителен аспект на този пример е, че както
учителите, така и родителите виждат като единствено решение отстраняването на детето
от училището, а ако се съди от други приноси на същите респонденти: в по-дългосрочен
план – и връщането на телесните наказания.
Не само от тази история става ясно, че също както родителите, и учителите могат да
играят различни роли, някои от които не непременно положителни. В редица случаи
наши респонденти даваха конкретни примери, за чиято представителност трудно може
да се съди. Има обаче още една категория учителски позиции, която не е редно да бъде
отмината. Тук ще се спрем накратко на особения случай на пристрастния учител: онзи,
който е склонен да инвестира време, усилия, мотивация в по-активните, по-добре
представящите се ученици за сметка на „не най-силните ученици“:
„Но аз имам друго впечатление, те делят, в класа нашето [дете] не е от най-силните
ученици. Имам такова впечатление, че те подкрепят тези, които са силни. … По-лесно се
работи с тях защото... И тези, които са по-слабички някак си остават, ние закъсваме, по
някой път аз колкото мога помагам, но в класа нямат отношение. Защо трябва да имат
отношение само към по-силните? А по-слабите?“ (родител, малко населено място).
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Тук на пръв поглед става дума по-скоро за организация на учебния процес, но в
дълбочина споменатото отношение на съответните учители със сигурност води до ерозия
изначалното доверите, с което цитираният родител-респондент, а и други, които се
включиха в изследването, са подходили към съответното училище. Макар на пръв поглед
да изглежда, че тук става дума за проблематика отиваща отвъд предмета на това
изследване, споменатият казус дава индикации как позиционирането на учителите по
теми които не са видимо свързани с взаимодействието с родителите рефлектира върху
усещането на доста родители за българското образование. Също както мнозина
учители са склонни, когато става дума за родители, интуитивно да се сещат първо за
проблемните родители, така има и немалко родители, които имат склонност да
генерализират малки или по-големи разочарования свързани с образованието на своите
деца.
В данните ни се появява и един друг модел на мислене, в който училището е среда за
учене и развитие, а родителите и учителите са партньори в създаването на обща среда за
възпитание между семейството и училището. Такъв модел на взаимодействие обаче
остава по-скоро стремеж и пожелание. По думите на един учител,
„съществува един триъгълник, който е: родители – училище – деца. Задължително трябва
да бъдат свързани тези неща. Ако я няма връзката, се губи смисълът въобще на
образованието... И ако я нямаме тази връзка с родителя, нещата не се случват. /.../
Родителят трябва да бъде [активната страна] според мен, защото това е неговото
дете. А точно обратното, разменили сме си сякаш ролите. Ние сме по-активните,
родителят е по-пасивният. Очаквам родителят наистина да бъде повече време в училище.
Да идват в училище, да се интересува, и ако не идва, да звънне по телефона: Има ли
проблем? Какво е? Да се интересува просто. Родителят трябва да е активната страна и
родителя трябва да намира време поне веднъж седмично или да идва в училище или да
звъни по телефона“ (професионалист, малко населено място).

Някои родители си представят взаимодействието с учителите в приблизително същите
измерения:
Учителите градят нашите деца. Те ги изграждат. Но те изграждат едни характери, които
ние първите седем години моделираме в нашите деца. Когато учителите са добри, а
вярвайте ми в това село, в което съм, и аз съм израснал и учил, учителите са много добри.
/.../ Трябва да сме добронамерени според мен, защото когато [учителят] ни каже
нещо неприятно на родителя, не трябва да го нападаш или да се чувства зле. Да се
опитаме заедно да решим проблема. От своя страна родителя също трябва да търси
заедно с учителя решение. А не да посочваме този е виновен, онзи е виновен, само да се
караме. Търсим, нали всички искаме доброто на децата. Това е всъщност допирната
точка. Че искаме децата да израстват, да са добре. Това ни е основната цел и на двете
страни. И не е шизофренично, защо? Родителят го иска и учителят го иска. Така, че
идеален вариант“ (родител, малко населено място).

Подобни родители съзнават, че е много важно училището и семейството да не са
отделени, а да са обща среда, чиито норми да се договарят равностойно между родители
и учители. Когато се срещнат току-що цитираните родители и учители в едно училище,
когато те виждат своята роля като съмишленици, подкрепящи израстването на дететоученик (и като дете, и като ученик), то се получава ето това:
„В класа има един много добър диалог, в който децата си казват проблемите и учителят
съответно уведомява родителите. Не само да ги уведоми по телефона да ми каже има
такъв проблем. А търсим заедно решения. Може би това е ключовата дума: заедно да ги
потърсим. Не всеки поотделно, защото ако за нейните представи това е решението, за
родителя друго е решението. В един момент става конфликт между родител и учител.
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Когато се търсят заедно решенията, мисля че, това е правилният път да се
избегнат по-нататъшни последици и тогава родителят ще участва пълноценно“
(родител, малко населено място).

Това че родител от малко населено място вижда ролята на учителя и изживява
собствената си роля във взаимодействието, в което са събрани от едно дете-ученик, е
очевиден знак, че подобни сътрудничества са възможни и масово достижими. Със
сигурност споменатият клас не е единственият, където се случва подобно партньорство,
но в нашето изследване такива свидетелства са по-скоро изключение, не описания на
повсеместното ежедневие. Освен това там, където доброто взаимодействие е факт, то
почти винаги е резултат или на спонтанност, или на целенасочена работа на локално
ниво, усилие, която рядко прескача рамките на съответното училище или населено
място. На системно ниво данните по-скоро не дават основание за много оптимизъм по
отношение на взаимодействието между училището и родителите.
Родителите: кои родители всъщност?

Направеното типизиране на родителски роли и позиции е валидно за всички локации,
обхванати от изследването, макар присъствието на определени типове да по-силно
изразено на определени локации и по-слабо на други. Показателен пример е относително
по-големият брой отсъстващи родители в малки населени места, в
отдалечени/гранични райони на страната, в места с по-ниска икономическа активност,
отколкото, да кажем, в столицата. Но независимо от неравномерната дистрибуция по
локации на описаните по-горе четири типа родители, важно е българското училище,
независимо къде се намира то географски, да е в състояние да взаимодейства със
семейството на всеки един ученик. Учителите навсякъде в страната трябва да могат да
общуват както с типични, така и с проблемни или неангажирани родители и да достигат
до семействата или други обгрижващи възрастни на децата, чиито родители са зад
граница.
Разнородността на родителите обаче отива далеч отвъд споменатите четири типа.
Видяна през призмата на обективирани признаци (възраст, образователен статус,
социално икономическо положение, пол, и др.) хетерогенността е толкова очевидна, че
няма никаква нужда да се аргументира. Не винаги отличителните линии вътре, в
конгломератната група на родителите, са ясно очертани, понякога те са размити (пример:
едни и същи доходи в номинално изражение поставят техните получатели в София и в
погранично село в различни социално-икономически групи). При всички положения
обаче, анализът на данните налага да се отчете, че няма как да има еднокалибрена
работа с родители въобще, трябва ясно да се отчитат под-множествата в категорията
„родители“, включително свързани със социално-икономически, демографскокултурални и други признаци, характерни за населеното място, в което се намира
училището. От тази гледна точка би било редно да се говори за политики а не политика
по отношение на родителите и тези политики и съответните интервенции и целенасочени
взаимодействия, които следват от тях да се формират и изпълняват на най-ниското
възможно местно ниво. В момента със сигурност се учеща липса на адаптиране на
подхода към родителите както на местно ниво, така и съобразно спомената по-горе
категоризация на проблемни, отсъстващи, неангажирани и типични.
Една последна находка по отношение на отличителни категории вътре в родителската
конгломерация. Става дума за най- ясното и най-старото разграничаване на родителите:
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на майки и бащи. Като цяло изследването потвърди битуващите представи и стереотипи:
майките като цяло са по-въвлечени в училищния живот на децата си и учителите като
цяло са по-склонни да се обърнат първо към майките. Това обобщение, разбира се, трябва
да се чете с известна доза предпазливост, защото не отчита множество частни случаи. Те
обаче, дори в своята съвкупност не променят общата картина. Това изследване не
регистрира определена динамика на нарастване на участието на бащи в училищния
живот на децата си, аналогично на тренда отчетен при децата в ранна детска възраст.54

Социалната среда в училище
Разбирането на респондентите

Родителите и професионалистите имат интуитивно разбиране за социалната среда, найвече формулирана чрез важните за децата хора в училището. В данните ни има почти
пълен консенсус, че „първо [е] взаимоотношението между децата“ (родител, голямо
населено място), „хармонията между учениците“ (родител, голямо населено място).
„Всъщност за едно дете социалната среда според мен е общуването първо със
съучениците. Трябва да има пълноценно общуване със съучениците си. Общуване с
учителите, то също трябва да бъде пълноценно и от другата страна вече родителя“
(родител, малко населено място).
„Социалната среда в училище е непосредствено обкръжението на конкретното дете с
останалите индивиди, в случая това са както съученици, така и учители, така и целият
непедагогически персонал, най-вече кръга от съученици. Защото те с тях най-често
взаимодействат, най-много помежду си“ (професионалист, голямо населено място).
„Ами класа, няма как да е училището. Защото [детето] първо трябва, не може то да е
вълка единак в даден клас, пък да ходи с други деца от училището да контактува, някак
си. Те са като едно семейство“ (родител, малко населено място).

Социалната среда е виждана като концентрични кръгове, в които най-малкият и найвлиятелният е на съучениците в класа, като през лятната ваканция тя функционира и без
училището. Един родител (голямо населено място) включи в обхвата на тази среда и
„социалните мрежи“. Друг родител (също: голямо населено място) разшири понятието
като включи и „отношението на тези деца към живота, към училището, към случващото
се около тях, техните амбиции“. Тоест, средата е социалното обкръжение, отношенията
между индивида и групата и нормите в тези отношения. Някои родители (голямо
населено място) подчертават значимостта на средата за социализацията, като я наричат
„микросвят, в който децата свикват на комуникация“ (възприемат определени норми на
отношенията), която „определя способностите за комуникация по-нататък в живота“.
Един професионалист споделя като ехо: „формират такива умения да комуникират
помежду си, да знаят как да се държат в обществото, да имат някаква обща култура на
поведение и общуване“. Стабилизирането (научаването) на определени отношения и
норми в средата се откроява когато дойде ново дете: „Като дойдат от първи клас още и
се социализират тук. Започват да искат да участват, всеки покрай другите; а ако дойдат
малко по-късно, те просто си личи как се групират, от пети клас, ако дойдат, например“
(професионалист, малко населено място).
Отношенията деца-учители са също много често посочвани като ключов елемент от
средата, както и отношенията в училището като цяло; по думите на един от
респондентите-професионалисти: „Атмосферата в училище. Отношенията между
54

Йосифов, Й., Банова, В., Гергинова, Е., Димитрова, Е., Жупунов, Л., Илиева, К., Коцева, Т., Маринова, А., Моралийскa, Ст. (2018) Ранното детско развитие в България: Изследване на системите, подкрепящи ранното детско
развитие, взаимодействието между тях и с родителите. Под редакцията на Кънева, В., София: ФЗНД.
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колегите, учениците и родителите. Между самите преподаватели също. Между самите
ученици, също“. Някои участници включваха и други възрастни, които участват в
осигуряването на извънкласни възможности на децата за изява, така че „децата да бъдат
ангажирани, няма да си мисли щуротии, каква беля да направи“ (родител, малко населено
място) – например осемдесетгодишен хореограф, който на доброволен принцип учи
децата на народни танци в училището.
„Ако включим и родителите, ама се разбрахме, че те не участват кой знае колко в
социалния живот, така че предимно ученици и ученици, ученици и учители и между
самите учители. Колективът също се разбираме и нямаме проблеми“ (професионалист,
малко населено място).

Това мнение на учител за родителите като по-слаб елемент от социалната среда се
споделя с известно съжаление и от родители:
„Общуване с учителите, то също трябва да бъде пълноценно и от другата страна вече
родителя. Макар, че ние родителите нямаме, не всеки ден можем да бъдем в училище, но
в крайна сметка не бива да отпадаме като част от социалната среда на детето в училище.
Трябва да бъдем ангажирани колкото се може повече и убеждавани и приобщавани като
партньори в това обучение“ (родител, малко населено място).

Друг звучи още по-разочаровано:
„На мен ми идва на ум, че среда все повече, повече няма, защото тя е среда в собствен
сос. Там са учителите и децата, затворени с овцеброилките и точка. Там родител не може
да влезе. /.../ Аз нямам снимки, защото не мога да вляза, освен ако не поискам специално
разрешение“ (родител, голямо населено място).

Този родител, отговаряйки на въпрос за това „що е социална среда в училище“, разбира
се не е пропуснал отново да изрази огорчението си, а и не само неговото от начина, по
които родители биват конфронтирани с табелки от сорта на „Родителите дотук“. Това е
подробно разгледано по-горе в частта за модалностите на взаимодействие между
родители и училище. Тук по-скоро акцентът е върху това, че съзнателното усилие в
някои училища да бъде минимализирана намесата на родителите в училищния живот е
изкривило дори самото разбиране на родителите за понятието „социална среда в
училище“. Ето, отново, как негативно натоварените преживявания между родители и
училище формират отношения и нагласи които надскачат конкретния инцидент. Тук
впрочем механизмът не много по-различен, от този, по който „проблемните родители“
се превръщат в еманация на родителската фигура в училище.
Професионалистите, особено в малки населени места, осъзнават като част от социалната
среда и „общуването не само в училището, в селото“ (професионалист, малко населено
място). Това разширено виждане изглежда по-вероятно и в етнически общности с
различна култура (ромски например), където влиянието на семейните и общностни
отношения и нагласи се чувства пряко от училището. Професионалистите говорят
например за крайната бедност, различията между ромските кланове или различната
(не)заинтересованост от образование като част от средата. Може би парадоксално, някои
учители всъщност подкрепят (удължават) нормите на тази среда в училище, като
например участват в надзора над ромски момичета във връзка с отношенията им с
момчета.
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В обобщение, за родителите и професионалистите в центъра на социалната среда са
децата, а тя самата се състои от концентрични кръгове (почти като по Бронфенбренер55)
от хора, отношения и норми – класа, учителите, родителите, други възрастни, общността.
Ключови характеристики и оценка на средата
Когато описват и оценяват социалната среда в училище, родителите и
професионалистите говорят за няколко важни характеристики или измерения, чиито
стойности определят дали средата е „добра“ или „лоша“.
Първо, важна характеристика на средата е безопасността и предвидимостта, особено за
децата. Една майка (голямо населено място) изрази тази тема чрез това, че дъщеря ѝ „не
е била ударена, обидена и не се е прибрала никога и не [е] чула за проблем с ученици“.
Родители от фокус група (малко населено място) вкупом споделиха задоволството си, че
са „по-спокойни“ от строгия режим на достъп до училището. В училища, при които тази
безопасност не се чувства от родителите, оценката за средата е негативна и усещането
им за училището е, че „чакаме да стане една трагедия, някой да бъде сериозно ударен
или да се сбият няколко деца, за да се стигне до решаването на един такъв проблем“.
(голямо населено място).
Ако безопасността на средата е базово условие, то много родители и професионалисти
говорят за добрата среда като нещо повече – като „подкрепяща среда“. Това означава
„загрижено отношение към [децата] от учителите, от ръководството на училището“
(професионалист, малко населено място), специфични подходи като учителско
„менторство като начин за решаване на конфликти“ (професионалист, голямо населено
място) и – много важно – създаване на среда, богата на „възможност[и] [децата] да
изразяват себе си: през изкуство, през спорт, танци и разбира се активността като цяло
на учителите , за това тези деца да бъдат включвани в различни състезания, олимпиади,
конкурси и т.н.
„Нашият стремеж е именно към това, класът като клас да може да бъде в същото време
екип и да работи като екип. Да мисли като едно тяло, което има обща цел. Опитваме се
да учим децата на това, че нуждите на другия може да бъдат сходни на нашите и най-вече
да развиваме у тях емпатия към другия и към неговите чувства и съответно да ги учим да
съпреживяват“ (професионалист; голямо населено място).

Учители с гордост описват как в такава среда
„децата, когато дойде време за ваканция, не викат ура. /.../ Като свършат занятията: Хайде
сега да си отидете. А, ние няма да си ходим, ние ще стоим тук. Тук не се вика: Ваканция,
ура! Децата се чувстват като у тях си, в училището. /.../ Значи това дете изпитва някаква
потребност от общуването със съучениците си, от средата в която се намира, от
общуването с учителите, които са с него“ (професионалист, малко населено място).

Важността на подкрепящата и богата на възможности среда се усеща и сред родители,
които оценяват средата като лоша тъкмо защото „тук няма такива работи. Не като си
идват, отиват в училището, отварят пишат, друго нищо не правят“ (родител, малко
населено място). И още:
За мен е най-добре да си има такива работи в училищата. Прекрасно ще бъде. Самите
деца ще бъдат ангажирани, няма да си мисли щуротии, каква беля да направи. /.../. Трябва
да имат такава ангажираност, не родителите да ги насилват. /.../ Като е там [детето] отива,
Виж например класическата публикация на Ури Бронфенбренер: Bronfenbrenner, U. (1979).The ecology
of human development: Experiments by nature and design, и представянето на неговата Теория на
Екологичните системи.
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поглежда: А то ми харесва. /.../ И като се познават децата, тогава е друго, те се, изразяват
се едно с друго“ (родител, малко населено място).

Така характеризираната среда е оценена позитивно най-вече от гледна точка на децата.
Подкрепата към децата се превръща и в норма на средата като цяло, което се вижда найярко в проявите на подкрепа и задружност между децата:
„Като е между хубави учители и просто върви всичко наред. И няма никакви проблеми.
Децата си продължават. /…/ Но ми харесва, че всички деца са прибрани и си помагат.
Беше си счупил ръката [синът ми], всичките деца му носят например до вкъщи чанта,
задружни, интересуват се, помагат. Такъв колектив“ (родител, малко населено място).

А някои учители споделят усещането за подкрепа и сред педагозите:
Колегите абсолютно си общуваме добре, помагаме си в каквото трябва. Така че, мисля че
по-скоро положително бих оценила. Много ни е задружен екипа. Просто това е едно от
основните неща“ (професионалист, малко населено място).

По линията на подкрепящата среда има и противоположни мнения – тоест, това е важна
характеристика, но от някои професионалисти е оценена с обратен знак:
„Комуникацията протича добре, даже според мен, голяма част от колегите съкратиха
дистанцията между учител – ученик, за мен това не влияе добре на децата. За мен всеки
трябва да си знае мястото, дистанцията трябва да я има, респектът трябва да го има. Не
можеш да градиш отношение с ученика, прегръщайки го и наричайки го ‚миличко,
златничко, хайде сега влез в час‘“ (професионалист, малко населено място).
„Прекалено много социални задачи прехвърлиха върху раменете на учителите“
(професионалист, голямо населено място).
Очевидно тук виждаме, от една страна, различни понятия за ролята на училището – строго
обучителна или също и социално-възпитателна и за ролите на учителите, родителите и децата в
училището. От друга страна, съчетаването на възпитание и обучение, на авторитет и топлота, на
граници и сплотяване, е трудна задача, с която – да формулираме политически коректно - със
сигурност не всички професионалистите обективно имат опит.

Трета важна характеристика, която забелязват родители и професионалисти, е доколко
социалната среда е „еднородна“. Това е комплексна характеристика, оценявана по-скоро
положително, с няколко аспекта. Първо, професионалистите оценяват високия процент
образовани родители, „интелигентни хора /…/ повечето с висше образование“. Друг
важен аспект, забелязван от учителите и родителите, е разликата в материалното
благосъстояние. За позитивната среда е важно, че
„рязко разграничаване [на] много богати нямаме при нас. Има наистина някои, които
имат малко повече възможности, но не се разграничават, не се делят, няма рязка граница
между тях“ (професионалист, малко населено място)

Подобна чувствителност има и към етническата хомогенност или разнородност, като
професионалистите преформулират разликата като свързана с икономическото
положение или образованието на родителите. Тези признаци на еднородност и
разнообразие корелират с може би най-важния критерий при учителите и родителите –
консенсусът (или конфликтът) относно ключови норми като ценността на
образованието. Данните ни представят много разпространено впечатление у педагозите
(а и много родители), че децата нямат мотивация да учат:
„Мотивация няма никой. На 100 процента.
Никой не знае какво ще прави и са без никакво желание за нищо.
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Точно. Особено момчетата…Ами, това е било и по мое време, и мисля, че тенденцията
се запазва и да днес“ (родители, малко населено място).
„Мисля, че децата имат добри условия за обучение. /…/ Всеки преподавател си работи в
кабинет. Оборудвани сме, всеки преподавател има лаптоп, има медия. Тоест имаме
нагледни средства. Работят високо квалифицирани учители. Проблемът е, че децата
нямат мотивацията за учене. Иначе среда имат, условия имат, база имат, учители добри
имат. Но проблемът е мотивацията за ученето. Всяка една година според мен спада
мотивацията. На какво се дължи? Всеки по различен начин си ги обяснява. За мен
основно, и вчера говорим с един родител, за мен основно е това, че децата прекалено
много се задоволяват с всичко, което пожелаят да бъде осъществено, че образованието
не е приоритет. Приоритетът е скъпия телефон, марковите дрехи, развлеченията, но да не
е над книгата, да не е над учебника. Ако може някак си така наготово да получи нещата,
без да вложи труд. Децата се научиха да мързелуват повече“ (професионалист, малко
населено място).
„Проблемът, който аз виждам, е за децата някъде от 7-ми до 12-ти клас. Там нещата някак
си са доста вече изпуснати и много трудно се връщат в едни по-нормални рамки. Загубена
е мотивацията за учене там, загубено е въобще желанието за развитие, за постижения на
каквото и да било“ (професионалист; голямо населено място).

Можем да сравним тези описания със следните:
„Самите деца ценят това, кой първи ще реши задачата, кой е класиран, кой има златен
медал на математическа олимпиада или състезание. Това е на преден план. И аз трябва
да стана като него. А не кой има телефон, кой са го водили на Малдивите, и т.н.“
(професионалист, голямо населено място).
„А, от семейството е 100 процента. То едно дете, което е втори, трети до пети клас, то
не може само да разбере, че това е правилно, че това е положително и че трябва да го
прави. Това, ако не са родителите да го насочат, няма как да стигне до него. Ако не е
родителят да го хване за ръчичка и да го заведе на едно състезание, то да си премери
силите, е абсурд“ (професионалист, голямо населено място).

Виждаме, че за учителите, но и за много родители, е от изключителна важност за
социалната среда консенсусът по отношение на ценността на образованието. Ако такъв
няма, ученето и социалните отношения в училище всъщност са в конфликт, а учителите
се чувстват безсилни да мотивират децата. Обясненията за липсата на нормативност
относно образованието в училище е в по-силните обществените норми, които поставят
материалния статус над образоваността, а образованието не е дори средство за
икономически успех. Когато родителите споделят материалистични, а не образователни
норми, училището е безсилно. Педагозите също не виждат как могат да работят за
съгласуване на семейните и училищните норми. Единственото решение е
(само)селекцията на „образовани“ или респектирани родители (за втория тип един
педагог от малко населено място описа „стъписваща“ ситуация, в която ромски родители
подпомагат повече училището в мотивирането на децата, отколкото родители от
българския етнос).
Фокусът върху консенсуса по образованието подчертава мисленето за училището като
учебна среда и това е естествено. Но в някои случаи открихме чувствителност и към
различията в разбирането за приемливо социално поведение и взаимоотношения.
Понякога контрастът между нормите е толкова голям, че педагозите преживяват абсурд:
„Те наистина самите родители са били лоши. [По време на родителска среща] стоях
отзад и едвам стисках език да не изляза и да кажа: „Вие сте ненормални! Затова са ви
децата такива.” Но за съжаление няма как да го направя. Едвам, едвам се сдържах“
(професионалист, голямо населено място).
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Подобни чувства изразяваха и много родители, изправени на родителски срещи или
срещи за разрешаване на конфликт между децата им, когато от другата страна срещат
съвсем различно разбиране за това как се живее в общество. Ето откъси от една дискусия:
„Те си отглеждат бъдещи затворници, престъпници. /…/ Това значи, че утре като
започнат да убиват на улицата, няма да ги вкарат в затвора. /…/ И на всичкото отгоре,
това дете е с едно самочувствие. /…/ Защото той знае, че няма да го накажат, че е
безнаказан. И казва, баща ми е еди-кой си, само ще завърти два телефона и... /…/ Аз точно
за това подкрепям дамата, че е средата, проблемите си идват от семейството. /…/ Значи
ние двайсет човека се чувстваме дискриминирани от две пишлеменца малки, където да
му завъртиш един зад врата, че да не стане. /…/ Да, това, че той бил каратист. Моят син
също е, той е най-високият сигурно от шестите класове, защото е и баскетболист и от
малък си върви едър, но нито ще посегне, нито ще направи. /…/ Ето някаква лудница е.
/…/ Ама те са комплексари, родителите, как да го разберат? /…/ Те не знаят какво си
отглеждат. /…/ Още в детската градина дете, което е агресорът в групата, в детската
градина, в училище, на площадки - родителите - ау, колко са горди: Моето дете е оправно,
то ще сполучи в живота“ (родители, голямо населено място).

И зад двата емоционални цитата (илюстриращи още подобни изказвания в данните ни) е
много видим стресът от това, че понятията за нормалност, базовите норми за социално
поведение, са противоположни. И отново обяснителният механизъм е „разнородни
обществени норми – семейни норми – детето „копира модели от дома” - невъзможност
на училището да съгласува със семейството нормите на училищната среда. Учителите се
чувстват безсилни, а родителите виждат като единствено решение изключването на
такива деца от училище. Контрастът с училищна среда, в която нормите са съгласувани
и приети, е огромен.
Видяно в по-широк контекст, тези, а и други подобни споделени от респондентите
свидетелства, показват как въздействието на една немногочислена група родители, за
които вече стана дума и по-горе – „проблемните родители“ – отива далеч отвъд
обемането на цялото налично време и емоционален ресурс на разположение на
училището за общуване с родителите. Проблемните родители са в състояние да отровят
не просто дадена родителска среща; токсичността на тяхното влияние слага своя
отпечатък и върху социалната среда в училището на техните деца и през ролята им на
ролеви модели за собствените им деца и през посланието, че това е поведението, което
те прави успешен. Това послание очевидно е изключително силно. Както споделиха
професионалисти от голямо населено място, когато на децата се дават два
противоречащи си примера един добър и един лош, „детето избира лошия“.
Включително и когато добрият пример идва от другия родител. Вероятно това е и
доминиращ фактор при генезиса на следващото поколение „проблемни родители“.
И отново, тук идва неизбежната уговорка при всяка споменаване на диспропорционално
силното влияние на „проблемните родители“: ако една немногобройна категория
родители е в състояние да доведе до такива проблеми, то това е по-скоро симптом за
отслабена възможност на образователната система да се пребори с това, което й пречи
да се развива здравословно, нежели извинение да не се работи с родителите, пък били те
и „проблемни“. Особено с тях.
И накрая, още една характеристика, посочвана от участниците в изследването, е доколко
социалната среда е отворена и включваща. От една страна, положително се цени
включването на всички етнически групи от общността:
„Тук средата, в която се извършва обучението, е мултикултурна. /…/ Тук съжителстват
няколко етноса, български, турски, ромски и има една група, която говори влашко
наречие. Тоест освен мултикултурна е и мултиезична. /…/ Затова, често правим такива
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тържества на етносите, където родители и деца от различен етнос се включват с тяхната
си култура. С обичаите, представят обичаите по различен начин“ (родител, малко
населено място).

От друга страна, на места родителите са недоволни, че не са включени в средата, тя е
„среда в собствен сос“, където „родител не може да влезе“ (родител, голямо населено
място).
„Средата за мен е свързана с откритост, обмяна. Някакви различни хора, различни
ресурси, които могат да допринесат за развитието на децата, влизат и създават тази
среда. За мен тя е много статична, защото е затворена. /…/ И сега, нали със сигурността
на детето в училището, затворено с лична карта. /…/ И пространствено. То е нали, някак
си, всичко вече тук е забранено. И сега, благотворителен базар имаме, вчера на третият
път се сетиха и пуснаха тези там неща. Не можеш да влизаш, защото е обедно време,
идват родители и си взимат децата. Хубаво е да видят, че ние зад оградата, продаваме
някакви неща, благотворително. Те са за, вътре децата колко ще си купят, някак си,
родителите трябва да могат да влязат“ (родител, голямо населено място).

Съпоставяйки това разочарование с темата за сигурността, с която започна тази секция,
можем да констатираме, че границите са важни, но се разбират и оценяват по различен
начин според това какво понятие имат родителите за училището – среда само за
образование, под контрола на професионалистите, или среда и за развитие, в което
родителите са партньори.
Отвореността на училищната среда в малки сплотени общности означава липса на
граници между възрастните в ролите им на родители и учители. Възрастните се познават
лично, срещат се често, споделят общи норми на общуване и общата среда на възпитание
изглежда естествена. Това има както добри, така и лоши страни:
„Мисля, че в нашето населено място, тук родителите са готови да съдействат на
учителите и учителите са готови да съдействат на родителите по всяко време" (родител,
малко населено място).
„Аз си мисля, че разликата с големите училища и нашето училище тук при нас е, че
родителите може би на 99 процента са загрижени за децата и хората, които ги отглеждат,
включително и широкото обкръжение, са загрижени те да ходят на училище, да са здрави
физически, да са добре. Причината, за мен поне, за взаимодействието е, манталитетът.
Ние сме по-затворени, балканджиите. А малкото населено място превръща отношенията
в лични. Тоест - ние много трудно можем да направим тази дистанция – то да бъде
служебното и целенасоченото общуване. Защото както казват – ела да те питам, че ми
трябваш. Много често обаждането е свързано с това да се чуе, да се хване дори някоя
клюка. Понякога не толкова да се намери решение на някакъв проблем“
(професионалист, малко населено място).

В обобщение, важните за родителите и професионалистите характеристики на средата,
по които те я оценяват като добра или не, са безопасността, подкрепата, еднородността
и отвореността. Желаната стойност по тези „скали“ обаче не е очевидна, защото зависи
от разбиранията за легитимни роли на училището и на родителите.
Фактори, влияещи на социалната среда в училище
Както и по-горе при разглеждането на Факторите, които оказват влияние на
взаимодействието и тук терминът фактори се отнася най-вече за онези явления и
развития, които носят идеята за каузалност, но не непременно преднамереност.
Факторите, влияещи на социалната среда са обобщени в пет категории.
1. Обществени фактори
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Респондентите съзнаваха влиянието на тенденциите в общественото развитие, на нови
норми, разбирания и явления и на важни транслатори на тези норми към училищната
среда и живота на децата.
Може би най-често изтъкваната влиятелна промяна е в обществените разбирания за
възпитанието на децата, което вкратце респондентите описват като „свободия и хаос“:
„само те [децата] имат права“ (професионалист, голямо населено място). Немалко
професионалисти възприемат тази тенденция като вредна в семейството и в училището.
Семействата те виждат като “разглезващи“:
„[Децата] не знаят елементарни социални неща, които трябва да ги научат от родителите
си още от съвсем малки. /.../ Те се раждат вече с повече умения, но няма кой да ги развие.
Родителите до такава степен ги обгрижват, че в начален етап, дотолкова пред тях
коментират неща /.../ [Един колега] върви по улицата и чува две майки да коментират, че
тези учители от [едно училище], само двойки пишат, а ето – [в друго училище], пишат
много шестици. Но това дете какво ще спечели, като му пишеш шест, за знания за
четворка?“ (професионалист, голямо населено място).

Подходът на детските права минава и през мандата на МОН към училищата:
„Ние изцяло залитнахме към чуждите модели. [При] оценяване, да не застава да разказва.
Когато разказваш, обогатяваш културата си, начинът си на изказване. Те не могат да се
изкажат, да направят едно изречение, което да е правилно. Това откъде идва? Липсата на
общуване. От това да представят нещата. Всичко отива в това, да е лесничко на децата“
(родител, голямо населено място).

В ежедневието усещането на учителите, че оправомощаването на децата минава през
отнемането на права на учителите: “Нямаш право да повишиш глас, нямаш право да го
накажеш, нямаш нищо. Само те имат права. Ти нямаш право” (професионалист, голямо
населено място). Също и това мнение се споделя от някои родители:
„Ами, защото учителят няма право на нищо. Нито да му се скара, нито нищо. Не трябва
да има такова нещо. Трябва учителят да има някаква власт да го накара да направи
нещата. Ако един учител го накара да отиде при директора, той ще има сума ти
главоболия. Това не е нормално. Трябва да има страх от този учител. И уважение. А те
сега са много свободни, тези деца. И точно това, че нямат права, учителите, не е
правилно“ (родители, малко населено място).

Според учителите ситуацията, в която към децата няма изисквания и/или наказания, води
както до загуба на мотивация за успех, за упорство в ученето („те не търсят начин, както
нас са ни учили, да решим задачата при каквито и да е обстоятелства, те търсят начин да
се оправдаят, защо не могат да я направят“ – професионалист, голямо населено място),
така и за социалния климат („И какво се случва? Ето това се случва. За това имаме
агресия в училище“ – професионалист, голямо населено място). Понякога
невъзможността да се работи през детски права и граници стига до абсурд:
„Това /.../ мен също ме дразни и го приемам като ненормално – пушенето пред
училището. Ученици пушат пред училището и казват: Не можеш да му направиш
забележка, той не е в училището. Той не е в двора на училището. Значи ние виждаме, че
детето се трови, аз не мога да му направя забележка, не мога да го, говоря му в час, ама
какво, той ти се смее. Знаят ли родителите? Знаят. И всичките тези неща, така навързани,
ми дават основание да заключа, че повече аз не съм за тук. Не съм за училището“
(професионалист, малко населено място).

Преживяването на такава „свободия“ като обществена норма, т.е. да е приемливо да няма
общи правила, изисквания, се отнася и до някои родители:
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„Втората [родителска]среща, която направихме /.../ Разговаряхме да не се носят пари в
училище, за да няма проблеми. Първи клас нямат нужда от лавка. Те имат безплатна
закуска. /.../ Постигнахме консенсус от 23-ма души, че пари няма да се носят. Влезе една
майка със закъснение, извинявайте, че трябва да я опиша, с татуировки, с изрусена коса
и с дреха, подходяща за клуб и каза : „Не, аз ще му давам по 20 лева на ден, за да може
той да свикне да има отношение към парите”. И нашият консенсус... Има хора, които не
се съобразяват с мнението на другите и смятат, че общо взето това, което те решават, е
по-ценното и по-важното за тяхното дете. А в края на краищата идеята е, че ние живеем
в общество и малко или много се опитваме да живеем съобразно регламента на
обществото“ (родител, голямо населено място).

С други думи, социалната среда в училището трудно може да бъде подредена в някакви
споделени рамки, уговорена и предвидима, когато има обществени норми за
егоцентризъм и за неприемливост на външни изисквания към индивида. Впрочем някои
родители генерализират, като обясняват, че това е „един от проблемите на българите.
Българите не обичат да спазват правилата. И винаги гледат да заобикалят правилата“
(родител, голямо населено място).
Друга много неблагоприятна обществена тенденция за респондентите е насилието в
обществото и неговата нормализация, вдигането на прага на приемливостта на
насилието. Родителите имат чувството, че „никога не можеш да си сигурен /.../ живеем в
много [опасни] времена и агресията и насилието вече... Аз не казвам, че е страшно да го
пускам на училище, но се страхувам, защото не знаеш от къде какво ще ти дойде“
(родител, малко населено място). И родителите, и професионалистите имат усещането,
че медиите усилват напрежението, влияейки през семейството или директно през децата,
измествайки възприятията за реалност/нормативност56:
„Като се гледат новини, като всичко се приема буквално сякаш тук от населението.
Всичко, което е казано, медията дори и да не е казала нещо със сигурност, щом е в
медийното пространство, то вече се приема като истина…Повече напряга, повече изостря
отношенията“ (професионалист, малко населено място).
„Дори анимационните филмчета не са подходящи, според мен, за деца. Какви са тези
анимационни филмчета? Какви са тези приказки на анимационни филмчета? Това, нали
все пак, някой го контролира. Кой? Някой отговаря за това нещо, което пречи на нашите
деца“ (родител, голямо населено място).

Съизмерим по значение фактор е масовото присъствие на смартфони в училище.
Телефоните и масовото им разпространение сред децата като обществена тенденция, са
едновременно проблем и израз на проблеми в социалната среда. От една страна,
телефоните се възприемат като вещ, която препятства когнитивното развитие на децата,
ученето като цяло: „това затъпява децата /.../ защото като ми трябва нещо, влизам в
интернет и край. Имам решението.“ (родител, голямо населено място); „телефонът им е
задължителен в помощта. /.../ Те не искат да мислят, просто не искат, чакат го наготово.
Отвориха телефона, преписаха и са готови. Утре как ще го обясниш?“ (професионалист,
малко населено място). Освен като фактор, препятстващ обучителната функция на
училището, телефонът е от значение и за социализиращата и възпитателната: „те не се
възпитават сами себе си на търпение, на постоянство. Те са бързи, защото като тръгнеш
да четеш, може да ти отнеме и час и ден. А тук си трак, на секундата“ (родител, голямо

Темата за влиянието на медиите върху училищния климат е разгледана по-подробно в Други
въздействия на социалната среда в училище в частта Въздействие на социалната среда в училище.
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населено място). И накрая, телефонът е много видим и натрапчив израз и на
разглезването на децата чрез материални блага:
„Имат телефони за по 1800 лева. Дете в шести, в седми клас. Това изигра страхотна шега.
Ето това съревнование и родителско, и между децата. Родителят прекалено много
задоволява желанията на децата. Прекалено много. Това пък пречи за образованието.
(професионалист, малко населено място)

Като последен фактор от обществено ниво, регистрирахме за съжаление продължаваща
нагласа към психологическите услуги като срамни сред някои родители, като това често
са именно родители, чиито деца имат нужда от психологическа помощ относно
поведението им в училище.
„Защото е срамно. Тоест е срамно за някои родители, когато тяхното дете е извикано при
психолога. Нашето общество още не е подготвено за такива неща. Тоест за разговори. За
нас е още срамно да си заведем детето на психолог и да смятаме, че то има проблем.
Всъщност оттук идва и проблемът точно в училищата. Според мен те трябва да бъдат
насочвани към такива специалисти, такива деца. Още не сме дорасли до там“ (родител,
голямо населено място).

2. Институционални фактори
Много важна група фактори, влияещи върху социалната среща в училище, произтичат
от институциналната рамка на МОН и местната община. Няколко институционални
политики (или липси на такива) се чувстват в ежедневието на професионалистите и
родителите.
На първо място, много често административните задължения на учителите и
директорите са пряк конкурент на работата за изграждане на отношения и позитивен
социален климат предвид ограниченото време на учителите. Това се чувства от
родителите:
„Някак си, са ти вързани ръцете, заради прекалена бюрократщина и не остава много
пространство. То трябва да остане пространство физическо, пространство във време, за
създаване на среда и за свързване на някакви нови, случване на някакви нови неща. Едно
от нещата е, че общуването в един клас с родителите, особено след четвърти клас, е добре
да бъде някаква задача на класния ръководител. Не само свързано с родителски срещи и
проблеми. Нещо трябва да си е задача, проактивно. Виж този клас, сега къде сме и как
искаме да го дръпнем напред в някакви посоки, включително и като група, като деца
които са приятели, помагат си“ (родител, голямо населено място).

Учители споделят това мнение:
„Много сме натоварени, в интерес на истината и много се изморяваме. Много. Много
писарски истории имаме да вършим. Това е нещото, което ни изморява най-много.
Нямаме време за повече работа с децата. По-добре да имаме повече време за работа
с децата, отколкото да описваме какво сме работили. /.../ Гледаме децата да не
разбират това, че ние пишем или там - каквото и да е. Отношенията между колеги не се
пренасят върху учениците. /.../ Е, може някой да се намери в някой момент, да
промърмори нещо, но така или иначе, и да мърмори, и да не мърмори, трябва да се
свършат нещата. Няма накъде. Поставени сме на колене“ (професионалист, малко
населено място).

Предвид важността, изтъквана масово от родители и учители, на неформалните срещи
между деца, учители и родители, на излизанията от училище, за сплотяване на класа и
общността, рестриктивните правила от МОН често са критикувани:
„Не мога да ви опиша колко документи се изписват, колко глупости. А при нас, всичко
това изключително стриктно се спазва. Ама много, много стриктно се спазва. Не мога да
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изведа децата за цял ден. Защото трябва да се правят реструктурирания. Като това нещо
[изисква], срокове, по-рано /.../ Хубаво е да има разнообразие. Така че тези неща ни
пречат в национален план. Зад тази наредба стоят много грешки. Които трябва да се
компенсират през годините. /.../ Аз искам да съм много по-често с децата навън”
(професионалист, голямо населено място).

Друг важен аспект на институционалната рамка е чувстваната липса на подкрепа за
училището в създаването на богата и включваща социална среда. Според родителите
държавата трябва да отделя повече пари за извънкласни дейности и пътувания:
„То това дете не е виждало море. На Балкана екскурзия... Нас ни караха на такива
ваканции със седмици. ....Зелено училище. /.../ Не знам какво става. Тези деца не са
виждали, ако не ги закара родителят. /.../ В момента образованието в България няма
пари за нищо“ (родители, малко населено място).

Частта Добри примери, полезни практики отделя повече внимание на извънкласните
дейности, които са признати и от професионалисти и от родители като една от найефективните форми за подобряване на училищния климат. Така че вероятно
относителната негативна тежест на прекомерната бумащина в това отношение е поголяма, отколкото респондентите идентифицират пряко.
Интересно е, че претовареност, идваща от институционални изисквания, се усеща и при
децата, а тя рефлектира върху отношението им към училището:
„И са много натоварени, ми се струва, децата. /.../ И учат излишни неща. В пети клас
учиха древни цивилизации и страни, които те не могат да ги прочетат, камо ли да ги
произнесат. Може би и от там също идва демотивацията. Много са натоварени. /.../ И
това, че не разбират нещата, които учат. /.../ Изобщо, този, който прави тези програми,
явно отдавна не е бил родител и не е бил учител“ (родители, малко населено място).

Професионалистите чувстват недостиг на подкрепа по отношение на работата с деца със
СОП (средства и експертиза), физическата достъпност на училищните сгради (средства
за асансьори и др.) и за транспортиране на бедни родители до и от училището. Липсата
на финансова подкрепа от държавата и общините прави социалната среда в училище помалко включваща.
На няколко места също чухме критики към политиката на закриване на малки училища
в малки населени места. Според родители и учители училището в общността е попривлекателно от отдалеченото; това особено силно важи при общности със страхове
за дъщерите (някои ромски групи). Но и като цяло, данните изобилстват с описания
на предимствата от училище в малка общност, където всички възрастни се
познават – в такава общност отношенията и нормите са стабилна основа за
позитивна училищна среда.
Институциите над училището са виждани като проводник и на вече обсъжданата,
проблематична според респондентите, политика на права на децата. От една страна,
учителите чувстват, че „нямат право на нищо“, „нямат власт“ – както над децата, така и
с родителите – и съответно не могат да наложат определени позитивни норми на
поведение: „ние сме с вързани ръце, децата правят каквото си искат, родителите правят
каквото си искат и сме на такъв хал, както виждате“ (професионалист, голямо населено
място). Съответно това безсилие е частично наложено от МОН (като част от новия
подход на детски права). Очевидно на много места учителите и училището не са
подготвени за алтернативни подходи на създаване на социален ред. От друга страна,
невъзможността за наказания е вторичен ефект от институционалната политика по
финансиране на училищата: „учителите ги е страх да накажат едно дете, когато не е
дисциплинирано, за да не изчезне от тук и да им се намали бройката. Затова е така“
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(родители, малко населено място). Учителите очакват от МОН да ги подкрепи в
налагането на граници и правила, например по отношение на телефоните в училище:
„В: В тази възраст, шести, седми клас, всички ученици ли имат телефон?
Отг.: И то по няколко. И то от най-скъпите. И в момента, в който ние кажем, телефоните
ги събираме, защото в часа знаете какво се случва… /.../ Тъй като през междучасието
родителите искат да имат връзка. Няма законово положение, което да утвърди и да каже
от МОН. Примерно събират се сутринта, на обяд... Този въпрос не е решен“
(професионалист, малко населено място).

Последният уловен аспект на институционалните фактори е съществуващата система за
набиране на учители. Професионалистите и родителите виждат част от проблемите
в учителите и другите училищни специалисти, които са случайно в професията. Те не
полагат усилията, необходими за изграждане на позитивна среда.
Родителят:
„Понеже не си приет в някаква си там филология, си станал учител. Тогава ако така
ставаш учител или така си станал и психолог? Трябва да са наистина добри
специалисти, които са в училищата. Да имат някакъв опит, някакъв бекграунд със
справяне с подобни проблеми“ (родител, голямо населено място).
Професионалистът:
„Проблемът е, че за съжаление вече и тук идват колеги, само защото няма какво
друго да работят. И когато ти не работиш една професия със сърцето си, да дойдеш, да
си свършиш работата, дошъл – не дошъл, представят бележки за отсъствията, не се
поглеждат тези бележки реални ли са или не. Тоест, трябва да работиш с любов тази
професия и с отдаденост. Но за съжаление не се прави“ (професионалист, малко населено
място).
Парадоксално, но последните мерки, насочени към повишаване на атрактивността на
учителската професия, включително значителното повишаване на заплатите в сектор
образование, което е приветствано от всички, включително и от изследователския екип, може да
има като страничен ефект привличането към учителската професия на хора с не най-подходящата
мотивация. Както знаем от кумулативния опит на Норвегия и Нигерия, наличието на много
ресурси може да е както благословия, така и проклятие.

3. Общностни фактори
Общността, в която се намира училището и от която идват учениците и техните
семейства, влияе по важни начини на социалната среда в училище. Вече бе споменато,
че професионалистите и родителите от малки общности ценят това, че „всички се
познават“, „познават се от коремите на майките си децата“ (родител, малко населено
място) и тези отношения се пренасят и в училище. Когато общностите са смесени
етнически, факторите имат интересна динамика. От една страна, намерихме групи и
училища, в които тъкмо поради „мултикултурната среда“ училището полага специални
усилия да организира събития със сплотяващ характер (родител, малко населено място).
Когато такава приемаща среда е постигната („приятели са“ - родители, малко населено
място), родителите и професионалистите са горди и удовлетворени. Трудностите за
социалната среда се появяват, когато на ниво общност (а не само семейство) има някаква
сериозна бариера. На първо място, това е нивото на образованост в общността. Особено
трудно за изграждането на социалната среда са неграмотността и не-говоренето
на български език от родителите (бабите и дядовците често са по-грамотните
възрастни). Без това да е уникално откритие, е коректно да предадем масово
изразяваното от професионалистите убеждение, че родителите с ниско образование са
склонни да не мотивират децата си да ходят на училище, защото не осъзнават ценността
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на образованието. Те също така често са по-неангажирани с училището като институция.
Лошото владеене на български език пък прави много трудно интегрирането на децата в
училище, себеизразяването им.
Друг важен общностен фактор са културните норми и практики в общността. Може
би най-сериозният проблем в данните ни е ограничаването на образованието на
момичетата в някои ромски общности поради страховете на родителите от
неконтролирано сексуално или романтично поведение. Подозрителността и страхът
създават напрежение, което се пренася в училище. Разбира се, най-несправедливият
ефект е лишаването на много момичета от образование, понякога въпреки „огромно
желание да продължат“ (професионалист, малко населено място; виж по-горе и за
политиката по закриване на малки училища). Професионалистите споделят също за
пренасяне на конфликти и на практики за лична саморазправа от общността в
училище:
„Случвало се е [родители] да нахлуват в часа и започват да изясняват: ‚Ти ли си казала?‘
или ‚Ти си я дръпнал‘ или ‚Ти ли си я бутнал?‘ Тогава вече започваме всички, наличният
състав, който се водим, да ги разтърваваме. Преобладава в квартала една такава
диващина“ (професионалист, голямо населено място).

Трудно е да се прецени на какво се дължи стремежът към саморазправа; възможно
е родителите да нямат доверие в институциите, че една простъпка ще бъде
наказана;57 а някои конфликти между семейства сигурно са отдавнашни. Във всеки
случай, често училищата въвеждат политика „родителите дотук“ (до входа на
училището), което накърнява средата по друг начин. Като положителен пример за норми
в общността открихме една ромска общност, в която новосъздадена евангелска църква
прокарва про-социални и подкрепящи училището норми.
Безработицата и бедността в общността е фактор с огромно влияние, макар и
професионалистите да го усещат през проблеми със семейството. Тях ще разгледаме в
следващата секция, но е важно да отбележим, че социално-икономическите фактори
имат голямо влияние върху училищната среда.
И накрая, в няколко разговора бяха споменати и фактори, произтичащи от групата
на връстниците на детето извън училище. Те се възприемат по-скоро като негативни,
т.е. това е още един източник на норми, които не подкрепят училищната среда.
„Когато има в повечето случаи проблем в семейната среда, много често тези деца търсят
подкрепа и одобрение в групите навън. Тук вече идва проблемът, че могат да попаднат
в група, която да им даде тази значимост и чувство за принадлежност, която им липсва
в семейството. Тази група не във всеки един случай обаче може да бъде здравословна за
тях самите. Докато училищната среда, тук все пак има /.../ някакъв контрол на
отношенията; когато възникне конфликт или проблем винаги има кой да отреагира,
възрастен, който да се намеси, по някакъв начин да потуши нещата. Докато вън на
улицата този момент е много спорен. Дали ще има някой, който може да повлияе по добър
начин на детето. И разликата според мен е, че всъщност средата навън в пъти може да
бъде по-опасна от средата тук в училище“ (професионалист, малко населено място).

4. Семейни фактори

Споделянето на такива нагласи за съжаление не беше изключителна рядкост; по въпроса за
безнаказаността и безсилието виж текста за Влияние по отношение на социализиращата и
възпитателната функции на училището в Влияние на социалната среда в училище.
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Стигаме до може би най-често споменавания източник на проблеми или на подкрепа за
училищната среда – семейството на детето. И учителите („родителят ми е необходим, за
да стигна до детето“ – професионалист, голямо населено място), и родителите („всичкото
е от възпитанието от семейството, всичко идва от къщи“ – родител, голямо населено
място) виждат влиянието на семейството и на взаимоотношението семействоучилище като ключово за изграждане на позитивна социална среда в училище.
Важно е да направим уточнението, че тази група фактори вече частично са под
контрола на училището, защото то също носи отговорност за това какви отношения
изгражда с родителите.
Може би изненадващо и парадоксално, но най-често срещаната констатация от
професионалисти и от родители е, че много родители не искат или не могат да
участват във възпитанието на децата си, а очакват такава функция от
училището, без да допринасят за изграждането на възпитателна социална среда.
Много масов е проблемът с отсъстващите родители поради необходимост да работят в
чужбина58 (корените на този проблем са на ниво общност и общество). В такива
семейства има няколко риска. На първо място, децата изпитват психически проблеми
поради липсата на родителите: „за нашето училище около 15 процента от родителите са
в чужбина и грижите са поети от по-големите деца или от роднини; тези деца най-много
страдат“ (професионалист, голямо населено място); „детето закъсва психически /.../
поради това, че няма родители, го избиваше и на агресия, и на не-учене, влияеше му на
психиката, че няма тук родител при него“ (професионалист, голямо населено място).
Друго наблюдение за децата с родители в чужбина е, че „бабите малко повече
разглезват децата“ (родители, малко населено място), „нищо не могат да им кажат и те
се чувстват свободни и правят каквото искат (професионалист, голямо населено място).
Някои деца пък пътуват за определени периоди с родителите си и когато се върнат в
училище „усещат колко са изостанали“, „говорят зле български“ и в крайна сметка се
„тормозят“ (професионалист, малко населено място).
Подобна е ситуацията и с някои деца на разведени родители и родители в конфликт.
„Тези деца в повечето случаи са гневни на своите родители, които са ги оставили, не
желаят да ги виждат. И този гняв е предпоставка за проблеми и то много големи. Тук
училището трудно може да вземе връх. /.../ Да му осигурява тази емоционалност, от която
има нужда“ (професионалист, голямо населено място). Понякога липсващият родител
„компенсира липсата си като му купи нещо от мола, само че емоционалната няма кой да
я купи. По мои наблюдения така, поне едно 30-40 процента от децата, с които работя,
имат този проблем“ (професионалист, голямо населено място). Както детската депресия,
така и материалистичните компенсации, имат негативно влияние върху училищната
среда.
Най-много упреци обаче срещаме по отношение на родителите, които присъстват в
дома, но поради една или друга причина „не отделят достатъчно внимание на
децата“59 (професионалист, голямо населено място), „не се занимават с децата“
(професионалист, голямо населено място), „не знаят как да бъдат родители“
(професионалист, малко населено място), „не си познават децата“ (професионалист,
малко населено място). Някои от тези родители професионалистите са склонни да
Повече за “отсъстващите родители“ в частта Роли и позиции, по-горе.
Това, разбира се, съвсем не е нов проблем: виж например Йосифов, Й. (2006) Таралежите си проправят път
сами. Да растеш в общество, в което ролята на традиционните посредници отслабва. В: Нововъзникващи
потребности на децата: проучване в България, стр. 4-28. София: ФСДБ
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разберат: „Има родители, които са изключително съвестни, добронамерени, вслушват се
в съветите, проследяват ги нещата, но други, които имат желание, казват ‚нямаме време‘.
Аз се връщам вечер в еди-колко си, излизам сутрин в еди-колко си и край“
(професионалист, малко населено място). „Казват: ‚С какво да ги храним? И ние
млъкваме‘ (професионалист, малко населено място). Родители действително споделяха,
че „начинът ни на живот е изключително труден и малко време остава, да се обръща
внимание на децата“ (родител, голямо населено място).
Някои родители имат точно обратното очакване от училището:
„Приемат го като, сякаш с насмешка го приемат: ‚Ами кога? Кога да общуваме? Кога?
Това са вашите деца. Вие сте повече време‘. Те казват ние [учителите] сме повече време
с децата, ние да намираме време в часовете, имали сме си час на класа, в който едва ли
не трябва да познаваме всяко едно от техните деца и да им казваме какви са проблемите
с детето“ (професионалист, малко населено място).

Ефектите от липсата на пълноценни отношения в семейството се виждат в социалната
среда в училище:
„Родителите, пристигайки от работа вкъщи не се занимават с децата. И това си личи. По
лоши успехи, по лоша успеваемост, по лошо поведение. Връзката между родител и дете
леко се разпада. Не им достига топлината. Децата са злобни. От там идва и агресията в
училище. Те не получават достатъчно топлина“ (професионалист, голямо населено
място).
„Не че не се грижат за тях, но се губи връзката между дете и родител по отношение на
времето, да се изслуша детето, да се разговаря с него спокойно, тъй като идвайки тук в
училище, децата са напрегнати. /.../ Усеща се една напрегнатост, усеща се една
неудовлетвореност от липсата на тази взаимовръзка, която някъде се къса, между родител
и дете“ (професионалист, малко населено място).

При някои родители проблемът е най-вече в неумението им да предприемат
възпитателни действия:
„От една страна се наблюдава грижа за децата, която е чисто свързана с физиологичното
оцеляване на тези деца, тоест те да бъдат нахранени, облечени, да имат покрив над
главата и в повечето случаи сякаш нещата приключват до тук. Следват едни команди,
едни забрани: ‚Не прави това! Не се дръж по този начин! Това е неправилно!‘ И смятат,
че по този начин възпитават. /.../ Емоционалният свят на децата страда и /.../ те започват
да компенсират и всъщност компенсацията най-ясно се вижда тук в училище“
(професионалист, голямо населено място).

Като кратко обобщение, неангажираността или неумелата ангажираност на
родителите със собствените им деца влияе на социалната среда в училище като, от една
страна, изпраща в училище тревожни и/или депресирани деца, реагиращи с антисоциални поведения, а от друга страна родителите не подкрепят училището с действия в
изграждането на позитивна социална среда.
Вторият често посочван начин, по който семейната среда влияе на училищната, е чрез
социалните норми, които внася чрез децата в училище. И за родителите, и за
професионалистите, най-голям проблем в това отношение са семейства, в които
отношенията са основани в някаква степен на насилие или агресията е приемлив начин
за постигане на цели:
„Това, което детето демонстрира тук, в училище, то демонстрира модели от домашна
обстановка. Аз имам такъв пример с ученик, който беше дошъл да бие с колан
съучениците си и се оказа, че баща му го биел вкъщи с маркуча. Което означава, че той
това вижда вкъщи“ (професионалист, голямо населено място).
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„Пак отиваме до семейната среда. Те вкъщи като са агресивни хората, какво очаквате? В
нашия клас имаме точно едно такова агресивно дете. /.../. Какви мерки да вземем? Майка
му е треньорка на това дете по гимнастика. Тя отива и до физическа разправа“ (родител,
голямо населено място).

Понякога агресивността е плод на обичайния модус на общуване в семейството („те си
говорят, викайки“ – професионалист, голямо населено място), докато в други случаи е
съзнателно възпитаване в успяващ подход към живота („баща му е казал, така ще
правиш, моето момче. Така е и в живота. Трябва да си този, който ще бие, този, който ще
слушат“ – професионалист, голямо населено място; вж. дискусията по обществените
норми). Понякога през семейството се прокарват и обществени норми на егоизъм и антисоциален индивидуализъм, които също влошават училищната среда:
„Те говорят за някакви техни правила, /.../ които са си въобразили или пък са прочели
някъде, че им се дължат и ги изискват на всяка цена, без да осъзнават, че всъщност, тук
ние живеем като една група, като една общност и трябва всички да живеем по този начин,
че да си изглаждаме острите ръбове. И това е наистина голям проблем, че част от
родителите не го осъзнават и се опитват да зомбират собствените си деца: ‚Не се давай,
ти си имаш свои права‘“ (професионалист, голямо населено място).

Третият често споменаван фактор, произтичащ от семейната среда, е отношението
към учителя и училището. Когато родителите се отнасят с недоверие или дори с
презрение към училището, детето внася подобни нагласи в училищната среда и като цяло
не може да бъде интегрирано в нея от учителите. Понякога негативните нагласи са
свързани с лошия опит на слабо образовани родители с училище: „след като е завършил
той трети-четвърти клас и се е оправил в живота, той си знае как. За него е нормално
неговото дете, по същия начин“ (професионалист, голямо населено място). По-тежки са
случаите, в които семейството съзнателно руши авторитета на училището:
„[Родителят е недоволен], че е лоша оценката, че повишаваме глас на детето, че милото...
тяхната принцеса или принц [е] наказан по някакъв начин. И те го научават в
семейството по същия начин, плюят срещу образованието и това рефлектира върху
самото училище. Защото има деца, които идват и викат: „ама на нас не ни пука какво ще
ни кажете или какво ще ни накажете”. Значи те някъде са чули, те са го чули това от
родителите и те го коментират, казват на нас директно“ ( професионалист, голямо
населено място).
„Ако възпитаваш детето си, че учителят е нещо, което трябва да ти служи, т.е. нямаш
никакво уважение към него. Той ти казва: „Тате, учителя ми каза..” и това сме го
виждали в нашия клас, „че не мога да прочета...” и той: „Остави го тоя!“ /.../ Т.е. това
дете няма никакво уважение към учителя. Нормално е другите деца, виждайки го, [да
питат] „Защо все аз да съм с написани [домашни], другите са без.” Пак е възпитание, пак
е комуникация, някаква сбъркана комуникация от родител към дете и детето го пренася
в училището и това нагнетява“ (родител, голямо населено място).

Работата с родители, които са изградили такова критично отношение (а често това са
родители с възможности, със самочувствие) е много трудна поради липсата на доверие
и рефлекса „не първо да си помислим как да си партнираме, а как ще отидем и ще /.../ се
саморазправим или ще направим забележка, или нещо от сорта“ (професионалист,
голямо населено място).
5. Фактори в училище
Последната група фактори, която се появява от данните ни, произтича от обстоятелствата
и организацията в самото училище. Повечето от тези фактори са под контрола на
институцията поне теоретично; на практика капацитетът да се управляват
тези фактори зависи и от външни сили като наличието на средства и знание. Тук
65

ще представим факторите по-обобщено, за да не повтаряме анализа на добрите практики,
които представляват използване или създаване на благоприятни за социалната среда
фактори.
Важен фактор за социалната среда е ритъмът на психическото и емоционалното
състояние и развитие на учениците. Има моменти и периоди на повишен стрес –
например преминаването в пети клас (прогимназия) или прехвърлянето от друго
училище. Респондентите ни отчитаха възникване на проблеми за децата в такива
моменти, трудна адаптация, понякога изразяваща се и в агресивно поведение. При
преминаването към кабинетна система в пети клас е налице и пряка среща с по-големи
ученици, която според учителите по-често внася негативни примери на поведение. За
съжаление често констатираме, че училището не планира и управлява тези преходи
като социални процеси, а ритъмът на анализ и комуникация е административен
(редовни, редки родителски срещи), а не съобразен с текущите нужди на децата.
Една група училищни фактори се отчитат като важни, но не са пряко подвластни на
училището. Материалната среда оказва влияние върху социалната. Професионалистите
потвърждават известните от литературата констатации, че подредената, приветлива,
чиста и изразителна материална обстановка подобрява самочувствието и отношенията
между хората в училище. Също така, благоприятната природна среда около училището
(зеленина, чистота) дава възможност за по-пълноценна почивка. И накрая, по-малките
училища имат повече възможности да се отнасят към учениците като към личности,
да дават индивидуално внимание на децата, да управляват отношенията.
Други две забележими обстоятелства са свързани с характеристиките на учителите.
Според професионалистите, новите учители по-трудно поставят граници, държат се
твърде приятелски с учениците и не създават респект към себе си. Не са и толкова
мотивирани да отделят допълнително време извън задълженията си, което често е
необходимо за възпитателните задачи и взаимодействия. Трудно е да преценим дали тази
критика е справедлива или е въпрос на различни възприятия за ролята на учителя.
Другият фактор е често споменаваното благотворно влияние на мъжете-учители.
По-балансиран полов състав на учителския колектив изглежда благоприятен фактор
на социалната среда във възприятията на професионалистите.
Определени подходи и особености на организацията на професионалистите в училище
допринася за по-добрата социална среда. Откроиха се следните фактори. Училищата
имат различен капацитет за справяне със социални ситуации и изграждане на
позитивни отношения. Варира капацитетът за интегриране на деца с увреждания –
знания, умения и специалисти. Различава се и подготвеността за работа с проблеми на
децата не реактивно, а програмно – т.е. предвиждане на критични моменти и периоди
(например адаптация на ново дете), ясни и разбираеми процедури и правила при
проблеми, наличие на психолог, разпределени роли. В това отношение много варира и
подготвеността и чувствителността на учителите към емоционалното състояние на
децата. Ключово значение има и наличието на система за управление на знанието сред
учителите – култура и система на експериментиране, споделяне и учене между
учителите (какво правят тези, при които класът е сплотен), на експлициране и използване
на опита на успешни учители, на обмен на знания и опит, на работа в екип не само на
ниво ученик, но и на ниво клас. Училищата, в които елементи от такава система са
налице, са по-успешни в изграждането на позитивна социална среда.
Друг важен фактор, откроил се сред успешните в създаването на позитивна среда
училища в сравнение с не толкова успешните, е учителският подход към децата.
Подход, който включва съзнателно дейности по сплотяване на класа, емоционално и
66

творческо изразяване на учениците, посвещаване на продуктивна и интересна кауза, е
по-успешен в създаването на позитивна среда. Така например някои учители прилагат
учебни похвати, при които децата работят в групи и си помагат; отделят време за
извънкласни дейности, излизане извън училището; подхождат с доверие и едновременно
с предизвикателство към учениците. Училището осигурява възможности за извънкласни
дейности, дава реална власт на ученическия съвет, участва в каузи, ангажиращи децата,
предоставя възможности за изява извън училището.
Нагласи за промяна/ активно отношение към социалната среда в училище
Водеща роля

Провокирани да мислят за развитие на социалната среда, участниците в изследването
изтъкват интуитивно, че нейното изграждане и поддържане би следвало да е колективно
споделена отговорност. В този ред на мисли те не определят конкретни роли, присъщи
на една или друга група, но успяват ясно да артикулират взаимодействията, които
променят средата. В основата на промяната винаги биват посочвани „хората“. И именно
тук могат да бъдат разграничени няколко концентрични кръга на отношения.
В центъра на промяната стоят отношенията в конкретната училищна среда. Тук водеща
е ролята на ръководството на училището относно конкретни политики, стратегии и
дейности за развитие, но и най-вече през привличането, мотивирането и сплотяването на
успешни педагогически професионалисти. От екипната работа между тях зависят
моделите на общуване в рамките на училището с всички въвлечени групи.
„Дължим го на ръководството. Ако не бяха директорите да привлекат екипа, нямаше да
се развият всички тези неща… хората са в основата на промяната, но най-вече зависи от
ръководството, защото то взима основните решения.“ (професионалист, голямо населено
място)

От интервютата може да бъде изведена типична ситуация, при която се случва бърза (за
период от 2-3 години) и положителна социална промяна. Тя се свързва със смяна на
мениджмънта, при която новото ръководство привлича екип от доверени
професионалисти. Те са проводник на нови правила и взаимодействия и често това
„енергизира“ социалната среда по видим за всички начин.
„Новото ръководство въведе тези екипни срещи. Дойдоха и разни нови учители,
педагогически съветник, те се познават, знаят как да работят заедно и идват с хъс. Тези
картини по стената, музиката в коридорите… как да ви кажа, някак се промени
атмосферата и нещата станаха по-спокойни. Ама не беше никак лесно, защото… нали,
хората като са си в някакъв коловоз и им е трудно да привикнат с новото“
(професионалист, голямо населено място)

Създаването на ефективен колектив води и до реализирането на канали за комуникация,
събития и мероприятия, които ангажират и включват родителите, децата и общността.
Тук е изведена на преден план ролята, която заемат конкретните педагогически
професионалисти. Участниците в изследването изтъкват непрекъснато, че учителите са
тези, които успяват директно да внесат промяна дори там, където управлението е поинертно. Те са тези, които директно работят и общуват с децата, родителите и
представителите на местната общност.
„[Зависи] от хората, които работят. /.../ Даже не мисля, че дори и от директора. Няма ли
подходящи учители, които са лидери – не се получават промени и хубави
неща.“ (професионалист, малко населено място)
„Ама то е много – конкурси, събития и т.н. Ето сега, имаше конкурс - едно дете чак в
Брюксел го водихме. Такава беше наградата. Миналата година, 2018, едно от нашите деца
пък, за толерантно отношение към една баба от тяхното населено място, го водихме в
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двореца Враня. Получи награда за толерантност. Просто, където можем, навсякъде
участваме, само и само да засвидетелстваме и да можем да ги социализираме. Да можем
да формираме в тези деца социални умения и да убедим поне родителите, че
образованието е важно.“ (професионалист, малко населено място)

Следващият концентричен кръг от отношения, който предизвиква промяна, е основан на
активността на родителите. Важно е тук да се направи разграничение между активността
и предприемчивостта на отделни родители и „родителите като общност“. Участниците в
изследването споделят, че семейството е ключово за реализирането на положителна
промяна в социалната среда, но че на този етап училището не прави достатъчно стъпки
в подобна посока. Участието на родителите следва тук да се мисли като
институционализирана възможност за стартиране на инициативи и вземане на
колективни решения, а не просто като включване в училищни мероприятия или пък
подкрепа за академичното развитие на децата.
„Тогава една активизация на родителите ще ги направи по-пълноценни участници в това,
което се планира в училище. Но родителят да може да си каже идеите, да ги сподели с
учителите, с училището. Така се раждат хубавите неща така че, да, нещо в тази насока
трябва да се направи.“ (професионалист, малко населено място)
„За мен родителите трябва да са /.../ абсолютно включени в това, което се случва в
училище, но не толкова в академичната част, а по-скоро подкрепяйки с помощ, с идеи,
инициативи, които да са в полза на училището. Например - да организират екскурзия, да
организират децата да посетят някакъв музей, в такава насока абсолютно задължително
е участието. Понякога родителите имат по-интересна информация и по-интересни идеи,
отколкото един учител. Така че за мен имат важно място, въпросът е и училището да си
сътрудничи с родителите.“ (професионалист, малко населено място)
„Може би /.../ е хубаво тук родителите да бъдат повече ангажирани с техни идеи и
решения. Да, може би ако идеите излязат от тях или се накара родителят да помисли
върху това, то той може да предложи интересни неща. Защото в крайна сметка родителят
си познава най-добре детето.“ (професионалист, голямо населено място)

Промяната в социалната среда би могла да се случи и чрез интервенция от страна на
външни за училището субекти. Това могат да бъдат отделни професионалисти, но и найвече организации, които да допринесат за развитие на средата чрез прилагане на
иновативни подходи и модели. Макар и водеща роля според интервюираните да е
отредена на педагозите и родителите (очаква се те инициират партньорството), то силата
на въздействието зависи от конкретната организация. Съдържателно тези интервенции
биват отнесени към теми, свързани със социални умения и кариерно ориентиране.
„Ето такива тренинги могат да се правят, защо не от професионалисти, организации,
НПО-та. Да се канят тук професионалисти, които да вложат усилия, не казвам средства,
а усилия наистина да се направят едни хубави обучения с родителите, за да можем ние да
бъдем убедени в това, че децата трябва да бъдат образовани, грамотни. За кариерното
развитие също. Родителят трябва да е наясно какво иска детето му, по какъв път ще поеме
много от рано и как може да му помогне да поеме по този път“ (родител, малко населено
място).
Партньорства и инициативи

Партньорствата и инициативите енергизират социалния живот в училището и оказват
ключово влияние върху социалната среда, разтваряйки ветрилото на възможности пред
всички ангажирани страни в процеса. Голяма част от инициативите биват движени от
конкретни учители и подходите, които те прилагат при работата си. Усилията на
педагозите в този случай са свързани с установяване на равнопоставен диалог и взаимно
доверие с родители и ученици. Използваните методи са разнообразни, но се свеждат найвече до индивидуални или групови срещи и реализиране на дейности в или извън
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рамките на училището. Така използваните методи създават поле на разнообразни
възможности пред децата и родителите, които училището само по себе си не би могло да
предложи без активността на конкретния професионалист. В този случай учителите
работят като мотивиращи лидери и медиатори, роли, които се харесват и ценят силно.
„…когато видят, че ти работиш, взимаш под внимание първо неговия проблем. Защото,
за него е проблем. За теб отстрани може да е маловажно, но за него е проблем. Приемаш
го като свой. Започваш да работиш, да се разреши. И когато той се разреши в някаква
степен, дори и да не е напълно разрешен, още повече ти имат доверие. И ви казвам, после
идват и те търсят за неща, които не са свързани с училище, но знаят, че ти ще им
помогнеш.“ (професионалист, голямо населено място)
„Този тип деца много трудно излизат извън общността. И когато те бъдат заведени
някъде, те го оценяват това, като нещо много голямо за тях. Защото, те наистина, дори аз
миналата година, пак по проект, съм ги водила на кино. Има деца, които дори на кино не
са стъпвали. Водя ги всяка година, защото аз, освен преподавател по английски, съм
преподавател по музика. Водя ги всяка година на провеждането на кукерски фестивал, в
центъра на града. Идвам до тук, вземам ги, завеждам ги, връщам ги.“ (професионалист,
голямо населено място)

Макар и често посочвани от интервюираните, този тип инициативи нямат широк обхват
и тяхното влияние е концентрирано в рамките на един клас или по-малка група. Посериозно въздействие върху социалната среда в училище оказват колективните
инициативи и реализираните партньорства. Тук могат да бъдат обособени две основни
линии на взаимодействие.
На първо място – в редица училища се реализират общи взаимодействия на ниво
конкретно училище. Педагогическите професионалисти са подкрепени от ръководството
да осъществяват вътрешни партньорства. Те най-често включват интерактивни
дейности между няколко или всички класове. Силата на това взаимоотношение се
изразява в това, че се изгражда чувство за сплотеност и общност, което ангажира всички
страни в образователния процес. Там, където възникват подобни отношения, социалната
среда в училище се подобрява и шансовете за проблемни ситуации са сведени до
минимум. Друг положителен ефект е възникването и поддържането на общностни
ритуали на ниво образователна институция, които подобряват имиджа на училището и
създават култура на постиженията и успеха.
„Те [другите ученици в училище] знаят, че нещо се случва различно. Имаме и практика
деца от другите класове също да идват при нас, да пробват различни материали. Така че,
отворени сме и към другите класове. С колеги си разменяме материали понякога.
Например първи клас се затрудняваха със „с”- „със”, „в”-„във”. Има един материал тук,
услужихме на колегите, за да го дадат на децата, които се затрудняват.“ (професионалист,
малко населено място)
„На 24 май, винаги се дават награди от директорката, за най-проявилите се в учебната
дейност, в изкуството, в спорта и т.н. И много години, в зависимост от бюджета на
организацията, дали ще има пари и за Коледа. Иначе, на 24 май, най-добрите в училище
винаги, директорката ги е откроявала, заедно с класните ръководители и т.н.
(професионалист, голямо населено място)
„Да, да. Но и това се правеше. Освен в класа трябва да има взаимодействие между
отделните класове. Дали ще са някакви състезания, дали ще са някакви, сега организират
едни базари, които са много хубави, защото класовете.“ (родител, голямо населено място)

Описаните вътрешни партньорства се случват в резултат на проявена инициативност и
далновидност от страна на училищните колективи. Подобен ефект обаче има и участието
в проекти и клубове по интереси. Макар и да възникват регулярно по линия на
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възможности, предоставени от МОН, то родителите ги оценяват високо и възприемат
като собствено добри практики на конкретното училище, които развиват социалната и
образователната среда.
„До сега сме участвали във всички проекти – „Успех“, „Твоят час“ и сега в момента
започваме и „Извънкласни дейности“… децата са малко по-свободни, държат се посвободно. Независимо каква е дейността, дали е спортно-туристическа или друго
занимание, проявяват си интерес децата. Минава им времето по-бързичко. Родителите
имат малко повече интерес към тази дейност. При публичните прояви взимат участие,
дори някои родители в останалите дни, когато имаме занимания, също идват, когато са
свободни, дори се включват и в игри с децата, да участват. Така че, положително, хубаво
е това.“ (професионалист, малко населено място)

Силен ефект върху начина, по който изглежда социалната среда в училище оказват и
външните партньорства, в които училището участва. Най-тесни връзки се поддържат
с културни институции на местно ниво като читалища, театри, библиотеки, арт центрове
и др. Тук основополагащ принцип на взаимодействието е общностното чувство и
изградените на местно ниво контакти. Едни и същи деца посещават разнообразни
активности, разпределени измежду организациите, което създава възможности за общи
проекти и реализиране на идеи. Местните партньори обединяват своите усилия
регулярно и при отбелязване на национални и местни празници. Тези активности са от
ключово значение, тъй като разтварят социалните граници на училищата и играят
ключова роля в социализацията на децата на регионално ниво.
„От читалището редовно правим изяви заедно с тях. Повечето от празниците, които се
празнуват и честват, било 24 май, било Нова година, Коледа, ги правим заедно, защото
нашите ученици са и техни. Обединяваме се и тържествата са общи, имаме и библиотека,
с която много често работим. Всичко, което можем да направим, го правим взаимно.
Родителите винаги много се ентусиазират и участват с удоволствие!“ (професионалист,
малко населено място)

Взаимодействията излизат извън рамките на местната общност, когато училището търси
възможности или бива идентифицирано като партньор от неправителствени организации
или държавни институции. Те реализират проекти на национално или регионално
равнище, но и социални кампании, които винаги създават условия за приложение на
иновативни методи и нови подходи в учебната среда. Професионалистите и родителите
не пропускат да споменат тези видове взаимодействия, тъй като те допринасят
чувствително за обогатяване на учебната програма и променят социалната среда по
видим и положителен начин. От гледна точка на ръководствата те са шанс за
допълнителни дейности, които не натежават на училищния бюджет, но допринасят за
развитие на образованието.
Организация, която е спонсорирана от общината, дойде в нашето училище и представи
на децата професиите на бъдещето. Това е организирано от училището, много ми хареса.
Това е разкошно. Да, на мен ми хареса, сега имаше една инициатива „Мисия бъдеще”. Да,
информираха децата за някаква иновация, което дори ние като родители, аз също не
знаех, че има такива. Това ми хареса, много такива инициативи биха били полезни за
тях“. (родител, голямо населено място)

Въздействия на социалната среда в училище
Една от широко приетите аксиоми в общественото съзнание е, че резултатите на
българското образование са в зависимост от социалната среда. Изследването не оспорва
този постулат. Неговото пълноценно разбиране обаче изисква терминологична яснота.
Дефинициите на социална среда и социална среда в училище (училищен климат),
използвани в това изследване, са изяснени в частта от текста за Понятия и концепции,
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като са дадени и описанията, формулирани от респонденти в Разбиране в Социална
среда. Влиянието ѝ върху българското образование е видяно през трите нормативно
закрепени функции на училището60: обучителната, социализиращата и възпитателната.
Първо е разгледано влиянието на средата върху социализиращата и възпитателна
функции. След това се проследяват и ефектите на училищния климат върху обучителната
функция, а накрая влиянието на средата е разгледано в по-широк план.
Влияние по отношение на социализиращата и възпитателната функции на
училището
За нашите респонденти също нямаше съмнение, че социалната среда в училище има
ключова роля. Първо и най-вече те подчертаваха безопасността и предвидимостта,
както като нейна характеристика, както е отбелязано по-горе (виж Ключови
характеристики и оценка на средата в Социална среда в училище), така и като нейни
най-значими ефекти. При това тези ефекти се извеждаха както в случаите, когато
средата беше определяна като добра, така и когато тя беше оценявана лошо. Разбира се,
нашите респонденти не използваха нормативно закрепени термини като социализираща
или възпитателна функция на училището (с изключение на някои от
професионалистите-респонденти), по-често ставаше дума за това как атмосферата в
училище определя нивата на стрес и напрежение в съответния клас или училище или пък
за наличието и интензивността на случаи на тормоз и инциденти на насилие.
В локациите, където родители и учители оценяват социалната среда като добра,
респондентите не споменаваха за тежки инциденти. Когато в такава локация бяха
задавани въпроси за напрежение или за обезпокоителни инциденти, респондентите поскоро даваха примери за бързи/ранни интервенции, за ранно пресичане на всеки
потенциален конфликт, за превенция, за добро сътрудничество. По правило това бяха
места, където имаше изградени училищни общности, по-често в по-малки населени
места, където освен това се съобщаваше и за много добро взаимодействие с родителите.
Когато средата е добра, учителят е в състояние да направлява взаимоотношенията
между основните участници в образователния процес:
„При нас няма инциденти. Ето колегите са тук, могат да потвърдят. И аз мисля, че това е
точно благодарение на това, загрижено и отговорно отношение към най-малките неща,
които биха могли да доведат до по-голям инцидент. Ако не е взета мярка на време, ако
не се е обърнало внимание… Едно най-дребно спречкване, когато бъде оставено: Абе
айде сега… Като имаме такива родители: Е, сега, голяма работа, че нашето дете... този
израз, този начин на отношение би могло да доведе до по-голям конфликт, но
благодарение това, че се взимат мерки, веднага, на място, реагира се, смятам, че не се
стигнало до някакъв инцидент в нашето училище.“ (професионалист, малко населено
място)

И още един пример от друго населено място, този път споделен от родител:
„Аз ще ви кажа един пресен случай. Даже и майката е тук. От там я прецених, че
[класната] е добра. Две деца са имали едно време проблеми и т.н. Тя, така ги направи
нещата – не да ги наказва. Седнаха на един чин и станаха най-големите приятели. Има се
в нея дар. Не да го хване това дете и да го обвинява, да го кори - ти си такъв. Има си при
нея такава система, да знае как да говори, да се разбира. Абе, браво на нея! Ако са всички
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Първата норма в Раздела Принципи в системата на предучилищното и училищното образование в
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) гласи: Чл. 3. (1) Образованието като
процес включва обучение, възпитание и социализация. За повече – виж раздела Понятия и Концепции.
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учители като нея...Проблеми няма да има в нито едно училище.“ (родител, малко
населено място)

На повърхността, поне във втория пример, е родителският комплимент към уменията на
класната. Важният извод от кумулативния прочит на двата цитата, обаче е друг: той е
на системно ниво и е важен: добрата социална среда създава предвидимост и
превентира стрес, напрежения и инциденти на насилие. Тя дава възможност на
училището да “лови проблемните ситуации още във въздуха”, проблемите да се
потушават още в зародиш, дори да се предотвратяват, също и с подкрепата на
родителите.
При добра социална среда училището/учителят е в състояние да изпълнява своите
социализираща и възпитателна функции. Като при всяко равенство можем да
разменим и местата на компонентите: училищата/учителите, които успяват да
изпълнят добре своите социализираща и възпитателна функции, осигуряват добра
социална среда на своите ученици. Както при математическите изрази, всяка промяна
на съвкупната стойност на израза от едната страна на знака за равенство променя
съразмерно неговата стойност и от другата страна. Това се вижда много добре, когато
започнем да разглеждаме уравненията с отрицателни стойности.
Когато социалната среда е лоша, не просто училището не е в състояние да изпълнява
вменените му по закон социализираща и възпитателна функции, то се превръща в място,
където лошата социалната среда ескалира.
„Била съм свидетел и в случая учителят стои, нищо не може да направи, нищо не може
да каже. Няма кой да защити самия учител. А това е едно, да не кажа сега някоя
нецензурна дума, десет годишно хлапе.“ (родител, малък град)

При лош или влошаващ се училищен климат негативният натиск от връстниците започва
да става и резистентен към потенциалната подкрепа, която основни участници в
образователния процес (в цитирания по-долу случай: родители) биха могли да окажат:
„Хайде да го кажем, че не му е имало нищо на детето, но децата имаха някакво отношение
към него, може би заради неговата майка, на която по-скоро си личеше това нещо.
Неговия родител. И си го тормозеха детето. Аз първо съм разговаряла с моето дете, че
това е изключително несправедливо, неправилно и че е много лесно да унизяваш един
по-слаб от теб човек, защо не го направиш с някой по-силен от теб човек?“ (родител,
голям град)

В резултат на което, според същия родител:
Тоест тя, [училищната] среда(та) унищожава това, което аз се опитвам да възпитам в него.
Ред, дисциплина, отговорност, уважение към учителя. /…/ И аз се притеснявам, че това,
което се опитвам системно да работя с детето, понеже ние все пак не прекарваме толкова
много време заедно, колкото той е в училище с неговите съученици, повлиява и според
мен повлияваше лошо. Като лош пример.“ (родител, голям град)

Какво прави един потенциално-подкрепящ училището родител в такъв случай? В
момента, в които се убеди, че училищният климат има негативни ефекти върху неговото
дете и нито училището, нито родителят могат да предотвратят това, един такъв, да го
наречем ангажиран родител, започва да търси начини да премести своето дете в друго,
по-добро училище. Не непременно в елитно,61 в по-добро като среда. Родителят не може
Елитността се мисли най-вече в категориите на академична престация (т.е. на обучителната функция):
но това не е тема на това изследване. Впрочем за възможните корелации между академична престация и
резултатите на социализиращата функция на училището – видяна през благополучието на учениците, виж:
ЦПО (2018) Само 4% от училищата в България постигат едновременно високи оценки и високо
благополучие на учениците. Източник: https://www.cie.bg/bg/kakvo-dobro-uchilishte-425
61
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да бъде винен за този си подход. Но какъв е ефектът върху напуснатото училище? Когато
дори неголям брой, но имащи ефект на критична маса, деца на ангажирани родители
напуснат съответното училище, негативните ефекти на лошата социална среда
започват да се възпроизвеждат ускорено, защото „по-скоро /…/ лошият пример е
заразяващ“ (родител, голям град). Примерите, дадени от респондентите за конкретни
негативни ефекти на лоша социална среда върху възпитанието и социализацията на
учениците, варираха в широк диапазон, но ако нещо се набива на очи, то това са
усещанията-близнаци за безнаказаност (на нарушителя) и безпомощност (на всички
останали), проектирани, например, през тези думи на наш респондент: „десет годишно
хлапе и говори на учителя с 20-30 години стаж нецензурни думи“ (родител, малък град).
Да, това е същият учител, от цитата по-горе, който „нищо не може да направи, нищо не
може да каже [и н]яма кой да защити самия учител“. При това, когато средата е лоша,
размерът (на населеното място) няма значение. Споменатият пример, както се вижда, е
от малко населено място. Ето пример от голямо населено място:
„И всъщност той трябва да стои в час, излизал на прозореца, в двора пушил цигари,
включително, доколкото разбрах, някоя от директорките, заместник-директорките го е
виждала лично. Сядал на прозореца, висели му краката надолу и т.н. Някаква
демонстрация, че той няма как да бъде наказан.“ (родител; голямо населено място)

Достигането на точка, при която безпомощността и безнаказаността се демонстрират
открито, трябва да бъде интерпретирана като момент, в който и двете страни на
уравнението (+/-социална среда = +/-социализираща и възпитателна функции) стават
отрицателни. В такава среда деца, които иначе навярно имат капацитет да бъдат
(положителни) ролеви модели, започват да проектират своя потенциал деструктивно:
„И започна, там, където не успява, започна да ги удря, започна да ги обижда, започна
дори, не толкова физически, да дойде да ти удари един шамар, а застава срещу детето и
насочва един юмрук, който спира буквално на милиметри пред него. И така с няколко
деца, докато моят син, конкретно за него говоря, последните две седмици беше
ежедневно заплашван със съобщения в някоя от социалните мрежи, че ще го бие или там
нещо ще му се случи.“ (родител, голямо населено място)

В подобна среда всеки е губещ. По отношение на учениците, които са обект на
посегателства, и техните семейства, това е очевидно. В дългосрочен план последствията
за насилника също не са никак добри, както беше отбелязано и по-горе62. Родители
(голямо населено място) виждат учениците-нарушители като потенциални престъпници:
„отглеждат бъдещи затворници, престъпници“, защото нито семейството, нито
училището са си свършили работата. В поведението на ученика-нарушител се разчита
неуважение към обществото: „на всичкото отгоре, това дете е с едно самочувствие“,
произтичащо от неговата семейна среда: „и казва, баща ми е еди-кой си, само ще завърти
два телефона и...“, но и от неспособността на училището да зададе и отстои необходимата
структура от правила и норми (т.е. да осъществи възпитателна функции): „той знае, че
няма да го накажат, че е безнаказан“. Всъщност става дума, не само за недобре
свършена възпитателна, но и за недостатъчна социализираща работа. В горния пример
родителят от голямо населено място разказва за дете, което за „да може да си спечелва
приятелчета /… /, да се адаптира в новата среда, започна първо да разединява класа, да
се намесва между приятелства, нормално иска и той вероятно да бъде приятел с тези

Виж, например, текста за Ключови характеристики и оценка на средата в Социална среда в
Училище, по-специално един от цитатите.
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деца“; след което, когато се оказва, че този подход не сработва, се преминава към опити
за физическа разправа.
Последствията са не само за преките участници в конкретна конфликтна ситуация. Дори
когато училищният живот е не „наситен“ от стрес и напрежение, когато насилието е поскоро наистина инцидентно, спорадично, не-масово, дори тогава всяка проява на
насилие, всеки случай на тормоз има своята висока цена за всички деца в училище:
„Не можем да кажем, че е наситено с такива прояви. Но по-скоро, всяко дете изпитва
дискомфорт, когато има някаква такава случка. Тормоз или нещо такова.“
(професионалист, малко населено място)

Необходимостта от подобряване на социалната среда, там, където има какво още да
се желае и нейното непрестанно поддържане, там, където учители и родители я
оценяват като добра, е консенсусно разбиране сред респондентите. Дотолкова,
доколкото бяха отправяни препоръки или давани примери за положителни промени, те
бяха в две основни насоки: ангажиране на потенциално подкрепящи родители и добра
вътрешноучилищна координация. Ето изчистен пример за първото:
Детето не идваше, тъй като родителят нямаше възможност да заплати тези нужни
средства и ние като родители събрахме нужната сума, за да може то да присъства на това
тържество. Да купи еди-какво си, да направи еди-какво си. То постепенно се включи в
живота на класа. Ето по този начин. (родител, малко населено място)

Ето по този начин, родители, с емпатичен подход и с минимален финансов принос (от
няколко лева на семейство) успяват да подкрепят социализацията на дете, чието
социално-икономическо положение е предпоставяло риск от маргинализация. Разбира
се, родителите не могат да бъдат задължавани да финансират подобряване на
благосъстоянието на съученици на своето дете, нито е редно дори да се очаква това от
тях. Но цитираните родители са разбрали нещо много важно: благосъстоянието на
собственото им дете е функция на общото благосъстояние на всички деца в класа.
През подкрепата си за другото дете те не само за дали важен пример на собствените си
деца, но и са помогнали на училището да социализира дете в трудна ситуация.
Отделянето на такова внимание на този пример лесно може да се разчете като
надценяване, дори патетичност. Но такива примери, макар и да не присъстваха във всяко
интервю или ФГД, не бяха нито инцидентни, нито маловажни за нашите респонденти. За
тях това беше един от първите, интуитивни отговори на въпроса „Как, според Вас, може
да се подобри училищният климат?“
Втори начин да се подобри социалната среда в училище беше мислен и комуникиран от
нашите респонденти по-скоро в контекста на какво може да се направи, за да се
предотврати нейното влошаване и как да се реагира, когато възникне проблем. И
родители, и професионалисти наблегнаха на това, че при възникване на напрежения
учителят не трябва да се оставя “да се оправя сам“. Имаше споделяне на примери като:
„и сега класният най-вече разработва, да речем съвместно с психолога в училище или
някой, който има отношение, който ги разбира тези неща“, които би трябвало вече да са
утвърдена практика в българското училище. От думите на респондентите обаче следва,
че подкрепата на психолога/педагогическия съветник не е подразбираща се. По-скоро в
цитирания пример става дума за нещо ново, нещо, което е било изпробвано и се оказва,
че върши работа. Отсъствието на психолози и педагогически съветници в училищата,
където няма такива, се идентифицира открито като липса. Някои от респондентитепрофесионалисти изрично подчертаха, че не разполагат с такъв специалист заради
нормативно залегнало ограничение (свързано с размера на училището), но биха искали
да имат; в отделни случаи техни колеги се опитват да преодоляват това ограничение като
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наемат (“делят си с други училища”) психолози на граждански договори. Тук не
навлизаме в дълбочина в тази тема, а само правим предмостие към изводите и
препоръките. Анализът на данните извежда необходимост (също както при
конфликтните ситуации с участието на „трудни/проблеми родители“63 и в случаите на
нарастващо напрежение и влошаване на училищния климат да се реагира
координирано и възможно най-рано от страна на училището, при добър обмен на
информация и разпределяне на ролите между съответния учител (класен
ръководител), психолог/педагогически помощник и член на административното
ръководство (заместник-директор). Това е ясно послание от теренната работа с
респондентите, без да има претенция, че е универсална рецептата за превенция/ранна
интервенция при влошаваща се среда. Към него се връщаме и в Препоръките, и частта с
Предложения за пилотиране на специфични интервенции.
Влияние върху обучителната функция на училището
В публикацията, от която сме извели използваното тук определението за социална среда
в училище,64 авторите ѝ65 подчертават, че „устойчивият, позитивен училищен климат
подкрепя /…/ ученето, необходимо за продуктивен, допринасящ и
удовлетворителен живот“. Това е и теоретичната база, на която изследователският екип
стъпва при анализа на влиянието на социалната среда в училище върху обучителната му
функция.
Нашите респонденти също споделят разбирането, че е необходима „добра“ и „стабилна
социална среда“, за да може училището да бъде “добро място за учене“. Такава позиция
беше формулирана както от родители, така и от професионалисти в контекста на
различни теми. Попитани директно дали социалната среда е от значение за академичната
престация, респондентите (отново независимо дали професионалисти или родители)
отговарят еднозначно с „да“.
Ако социализиращата и възпитателната функции са в диалектична зависимост със
социалната среда, то обучителната функция по-скоро по-силно се влияе, отколкото може
да въздейства на социалната среда.
Но това е по-голямото влияние, което аз виждам, отколкото цялостното предметно
знание. А всъщност, предметното знание идва след като могат да направят всичко това.“
(професионалист, малко населено място)

Въздействието на социалната среда върху академичната престация на учениците минава
през различни трансмисионни механизми; като цяло най-ясно тя се забелязва, когато
стане дума за “меките умения“, “нови изисквания“ и “уменията на XXI век“.66 Макар това
да е терминология, спорадично ползвана от професионалисти, за родителите също
липсата на насърчаваща среда намалява шансовете за развиване на умения като
креативност и екипност.
„Някаква екипна работа, която би могла да им се създава. Да. Те са, общо взето, всеки
сам се бори за оценките си. Не. Целия клас, като екип, [трябва] да създава нещо. Дори
да разговарят. Да правят нещо различно от учебния материал. Дори да водят беседа, /…/
по най-различни теми.“ (родител, голямо населено място)
Виж текста за Роли и позиции в частта за Взаимодействието между родители и училище.
Виж Понятия и концепции.
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Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and
teacher education. Teachers College Record, 111(1), 180–213.)
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Макар невинаги да има еднозначно отношение към споменатите термини, голям брой от респондентите
ги разглеждаха в съвсем съдържателен контекст.
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Мнозина родители си дават сметка, че в света, в който живеем, вече не е достатъчно
децата им само да си изкарват оценките. От друга страна гоненето на оценки е колкото
отречен, толкова и практикуван спорт в българското образование. В шести клас много
родители (и учители) вече са започнали да мислят за академичното представяне на
“своите деца“ през драмата наречена “матури“. Дали и доколко матурите и приносът им
към училищния климат влияят на обучителната функция на българското училище, е
въпрос, който заслужава отделно, специално фокусирано изследване.
Но има и ученици и родители, за които не само познанията и уменията, но и оценките,
получени в училище, не са особено важни. За много професионалисти това е тъжно:
Искат да работят, ама да изкарат някой лев, да го изхарчат. Примерно да ходим да
работим, да продаваме или да разнасяме пици или нещо от сорта. Ако избереш това да ти
е цял живот, добре, но те не осъзнават и това, че всъщност спрат ли, те ще останат там.
(професионалист, голямо населено място)

Това изследване не може да даде ясен отговор дали учителите, училището като
институция, се чувстват отговорни да създават насърчаващ училищен климат, в който
учениците са мотивирани да придобиват знания и развиват умения. Според
изследователския екип не може да има еднозначен отговор на този въпрос. В
изследването има данни както за училища и учители, създаващи насърчаваща среда, така
и за такива, които демотивират.
Със сигурност има училища и учители, които полагат тази грижа, разбират как да
изпълнят със съдържание своята обучителна функция:
След обяд са тук, аз съм възпитател и имам грижата абсолютно всички, според
възможностите, ...да са подготвени за следващият учебен ден. (професионалист, малко
населено място)

По-нататък респондентът обяснява, че е „поел тази отговорност, при тях съм и се държи
на това нещо“ (ibid), като в същото време „децата се чувстват по-освободени вече в
игрите, в поведението с останалите“ (ibid). Това е едно от училищата, където и децата, и
родителите се чувстват добре дошли по всяко време и децата не викат „Ура“, когато
започне ваканция. Почти като по Толстой67, училищата, в които социалната среда е
подкрепяща и насърчаваща, си приличат по основни параметри, които характеризират
както училищния климат, така и взаимоотношенията с родителите. При тези, при които
не върви: не върви поразному. Най-общо, характеристиките на училищата, за които бяха
подадени индикации, че тяхната обучителната функция не е подкрепена от училищната
среда, могат да е разделят в три, много условни, категории:
Едните могат да бъдат наречени оцеляващи/концентрирани върху социализиращите и
възпитателните задачи. Тук под „оцеляващи“ следва да се разбира не толкова училища,
които са застрашени от закриване заради малкия брой деца, които се учат там.68 По-скоро
тук става дума за училища, в които проблемите със социализацията и възпитанието
изместват вниманието, времето и ресурсите от обучителната функция на училището.
Във втората условна категория влизат училища, които са свръхфокусирани върху
формални критерии/в които много от основните участници в образователния процес
(ученици, родители, учители) придават свръхголямо значение на оценките, но не е ясно
„Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему.“ Лев
Толстой, Анна Каренина. Източник: българското издание на романа, превод от руски: Георги Жечев,
издателство: Народна култура, София, 1981
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В теренната работа по изследването изследователският екип посети такива училища в малки населени
места, които се справяха добре със своите функции, независимо от малкия брой деца в тях.
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дали, връщайки се към теоретичната база, с която започна тази част от текста, в
училището се придобиват знания и умения „необходим[и] за продуктивен, допринасящ
и удовлетворителен живот“.69 По-горе в текста70 стана дума за “пристрастния
учител“. Описаната там ситуация не е единична, тя е пример за това, че има участници
в образователния процес, които разбират обучителната функция на училището не
универсално, а избирателно, било в зависимост от личните характеристики на учениците
(както в горе-посочения пример с пристрастния учител), било в зависимост от други
характеристики на учениците. Например:
„То, някак си, има такова едно разделение, че може би, половината клас е на добро ниво
и като мотивация за учене, а останалата половина, са на по-ниско социално ниво и от там
[нивото не е добро] .... (професионалист, малко населено място)

Отвъд споменатите две категории училища остават случаи, които могат да попаднат и в
едната, и в другата или са налице други характеристики, които възпрепятстват добрата
реализация на обучителната функция. В тази условна категория „разни“ найзапомнящата се под-категория е тази, свързана с мотивацията от страна на учителя:
В: Тоест, тук говорим вече за обратния процес, в който учителят демотивира?
Отг.: И ние имаме такава демотивация, от учител. В шести клас.
Отг.: Аз съм го имала и в основно, и в средно образование, и навсякъде.
(родители, малко населено място)

Едно от важните заключения, коeто ще подчертаем още тук е, че училищният климат
влияе на и се влияе от социализиращата и възпитателната функции на училището и
оказва въздействие върху обучителната функция на училището. От което следва, че ако
едно училище започне да функционира зле в социализиращ и/или възпитателен план, то
рано или късно ще пострада и неговата обучителна функция; а училищният климат ще
бъде една от трансмисиите, през които тази дисфункционалност ще се предаде.
Други въздействия на социалната среда в училище
Разгледаните до тук въздействия на училищния климат върху социализиращата,
възпитателната и обучителната функции на училището са безспорно важни.
Въздействието на социалната среда в училище обаче отива много отвъд това. Вече беше
отбелязано,71 че като цяло респондентите подчертаваха значението на училищната среда
за децата да „свикнат на комуникация“ (родител), да развият умения „да се държат в
обществото“, „да имат някаква обща култура на поведение и общуване“
(професионалист). Превръщането на училището в притегателна социална среда - „[н]ие
си ги пускаме, те не искат да си ходят“ (професионалист, малко населено място) - създава
усещане за общност, екипност (социализация) и любознателност (мотивация да учене) и
формира лични отношения/“приятелства, които остават за цял живот“ (с цялата
условност на тази фраза). Това се случва особено там, където училището поема социални
функции, за които се очаква, че ще бъдат реализирани извън него: „Тук намират може
би, ... контакт с децата…скучно му е в къщи сам… в къщи няма никой… Даже и болни
идват..“ (професионалист, малко населено място). В малки населени места, силно
засегнати от миграция и при хипотеза на “отсъстващи родители“,72 такова поемане на
функции изглежда логично, почти неизбежно. Комплиментът към училището тук, за
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Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and
teacher education. Teachers College Record, 111(1), 180–213.); виж също началото на частта от текста
озаглавена Влияние върху обучителната функция на училището
В частта за Роли и позиции във взаимодействието.
Виж: Разбиране в Социална среда.
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Виж по-горе текста за “отсъстващи родители“ в Ролите и позициите.
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съжаление отразява и дефицити в социализиращата функция/ социалната работа, която
следва да се провежда също и извън училището.
Преливането на социалната среда в училище с тази извън училището не винаги е
търсено. Но е неизбежно и много коментирано от респондентите, особено когато са
налице проблемни ситуации или негативни модели на поведение, които притесняват със
своята устойчивост. Само една илюстрация:
„Не уважават възрастните. Не уважават хората с обикновени професии. Колко сме се
борили ние всичките тук, аз съм вече дванайсета година, да не хвърляме хартийки. А те
– не, ще го хвърля. Чистачката за какво е? Да го изчисти. Работим с тях. И чистачка да
си, пак си човек, имаш права. Имаш определени функции. Питам някое дете: Ти така ли
седиш на чин или на маса - компютърът е до него, а той си сложил краката на масата.
Нали ще повредиш клавиатурата? Така ли седиш в къщи?“ (професионалист, голямо
населено място)

Безспорно е, че формираното на ценности и поведенчески модели не е резултат само на
училищния климат, но наличието на “външни въздействия“ не нулира ангажиментите на
училището по посока възпитание и социализация.
Освен „семейната среда“ (споменавана от много от нашите респонденти, основно
професионалисти), необходимо е да се маркира и въздействието и на медиите. То е
всепроникващо и нерядко нагласите за социалната среда в училище се формират от
медийни материали или внушения. Нерядко родителите се превръщат в трансмисия:
„Отг.: Доста влияят. Масмедиите са източник на информация, до която всеки има достъп
и за жалост все такива случаи са водещите новини, за напрежение, за конфликти, за
неразрешени проблеми от различно естество. Така че, чувайки все това, може би
родителите се настройват по някакъв начин срещу училището, срещу
институцията въобще, срещу учителите. Което мисля, че не е добре. Чрез /…/
тренинги, такива мероприятия, такива изяви, инициативи може да се обърне
общественото мнение и мнението на родителя. Тоест не някой да го контролира и да
му казва училището е такова. Той сам да разбере какво е, като участва в живота на
това училище. Ето това е ключът според мен.
Отг.: Сам да достигне до идеята и до това, всъщност какво му предлага училището
и какви са учителите, а не някой друг да налага всъщност ето този образ, който се
изгражда в масовото пространство последните години.“
(професионалисти, малко населено място)

Този дълъг цитат е от фокус група проведена в малко, почти погранично, населено място.
Родители от друго малко, почти погранично, населено място (само че в близост до друга
граница) ни увериха, че тяхното училище е спокойно, децата и учителите са чувстват
добре и при тях “не се случват нещата, дето са по телевизията в София“. Някои от тях
имаха колебание дали, когато стане време за средно образование, да си пратят детето в
средно училище в големия град. Такива пресечни точки между условно наречената
“външната среда“ и социалната среда в училище със сигурност на много места оказват
влияние върху житейски избори, които ученици, учители и родители правят.
Търсейки дълго и упорито “сребърната линия“73 на засиленото медийното внимание към
образованието, стигнахме и до следния пример. Има и професионалисти, които бидейки
информирани от медиите колко лошо може да бъде в други образователни институции,

Тук се прави препратка към известната английска поговорка, че всеки черен облак си има сребърна
линия.
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се опитват превантивно да мотивират родителите по отношение на възпитанието на
техните деца:
„Да не се оставят нещата само в наши ръце. Ежедневно да се дискутира вкъщи темата за
поведението. Последно време масово се коментира по медии темата за насилието в
училището. Как тя да бъде избегната, да не се допускат каквито и да било конфликти в
нашето училище, в нашето населено място. В семейството контрола, родителите да
обръщат сериозно внимание, да не оставят нещата на самотек.”
(професионалист, малко населено място)

Полезни практики, добри примери … или какво се случва там, където нещата се
случват добре
Полезни практики и добри примери по отношение на взаимодействието родители училище
Проведените интервюта с родители и учители, макар и в силно разнородната среда на
местни общности, в които се състояха, носеха със себе си консенсус по темата, че са
настъпили множество промени в сравнение с времето, когато самите родители са били
ученици, а учителите са били или също ученици, или са прохождали в учителската
професия. Без да разглеждаме посочените от респондентите възможни причини, то
промените могат да бъдат обобщени в две насоки:
-

Животът е все по-забързан, а за родителите остава все по-малко време за жива
комуникация с техните деца.

-

Децата вече са по-различни. По-бързо се разсейват; по-ниско мотивирани са от
самия учебен процес; имат различни, нови интереси и пр.

Макар не всички да го заявяват открито, педагозите осъзнават нуждата от излизане извън
чисто обучителната роля на училището и посрещането на все повече социалновъзпитателни нужди на учениците, също така по-скоро често, отколкото рядко и на
самите родители. Същото се потвърди и от проведеното изследване на случай: “Това,
което характеризира мненията на всички участници в изследването [на случай] е
усещането за настъпили дълбоки промени и неяснота в разпределението на ролите
между учители и родители, което подчертава необходимостта от експертно
осмисляне и съответно стимулиране на връзката семейство-училище посредством
официални политики на ниво конкретна образователна организация, но и на ниво
министерство.” (Виж: Приложение 3).
Отиването отвъд обучението и поемането от училището на социално-възпитателна
работа е не само по-осъзнато като необходимост, но и както стана дума и по-горе
(например в Понятия и концепции), е залегнало в ЗПУО. С въвеждането на закона през
2016 г. и след това с подзаконовата рамка бяха направени нововъведения, касаещи
приобщаването на всеки ученик, развитието на ключови компетентности в учениците,
целенасочена работа с “деца в риск”. Представените нови изисквания от една страна все
още остават далечни за немалко учители и недостатъчно гъвкави, за да посрещнат
конкретните нужди на всяка една общност, с нейните конкретни специфики. Именно в
тази връзка тук ще разгледаме практиките, които нашите респонденти определят като
работещи и които ги приближават към ефективно партньорство между родители и
училище, и оттам към по-добро образование за крайните потребители – учениците.
Както читателят може да се убеди от изведените примери, “работещите практики”, за
които става дума са най-вече отговор на нуждите от доверие и честна комуникация:
„Когато родителят е честен с мен, аз съответно, много по-бързо мога да направя
максималното за детенце. И за да го впиша в съответната среда, но и самия родител
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трябва да бъде вписан в средата на родителите.“ (професионалист, голямо населено
място)

Самите практики от своя страна по-скоро се градят на традиции и добри неформални
връзки, отколкото на цялостен подход и стратегия за работа с родители. Въпреки това
приложението им дава самочувствие и на двете страни, че участват и напредват заедно в
съвместен процес към общи цели.
Навременната реакция
Когато говорим за честна комуникация и съответно градене на доверие, това, към което
много от интервюираните учители се стремят и съответно това, което родителите високо
оценяват, е своевременната комуникация. Могат да бъдат разгледани няколко аспекта:
1. Интервенция при индивидуални нежелателни прояви.
В “Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование”74 ясно са записани проявите
на агресия75, при които е задължително уведомяването на родител. За някои учители
такъв вид интервенция вече е прекалено закъсняла. Немалко от интервюираните учители
посочват, че за тях е изключително важно да се свържат с родителите, още при първа
нежелателна проява от страна на ученика или докато ситуацията все още е в зародиш:
„Всичко това се случва пред учители, децата са пред нас. И родителят има още по-голямо
доверие в самата институция. Може би ако някъде се поражда недоверие, то се поражда
точно от това усещане. Колкото по-навреме колективът, класен ръководител, учител,
усети тези неща, толкова вероятността да възникне неконтролируема ситуация е помалка.“ (професионалист, малко населено място)

Такъв вид реакция, която на пръв поглед може да изглежда прекалена, реално
кореспондира с очакванията на родителите:
„Значи, ако работи връзката между учител [и] родител и учителят [да] е инициативен и
да е готов да съобщи. Да не каже: Абе минава часа, ще го изтърпя и този път. И да минава
и да заминава. Ако учителят е инициативен и отговорен, той ще уведоми родителя.
Родителят, ако той от своя страна е заинтересован и отговорен, ще си направи среща с
учителя, за да разбере какво се случва.” (родител, малко населено място)

Родителите високо ценят, когато научават веднага и от първа ръка при провинение на
своето дете и за тях така е по-лесно да вземат правилно възпитателно решение, когато
ситуацията все още е “по-проста” и няма нанесени щети. Именно тогава се създава и
истинско усещане за партньорство, доверие и споделяне. Попаднахме и на подобен
пример, с лек комичен оттенък, на мигновена реакция и на позитивно възприемане от
страна на родител е ученици:
„На мен ми се е обаждала класната веднъж. Не за агресия, за обида. И ми се обади в час.
Тя беше в час, беше потресена. [име на дете] беше обидил момиченце с много интересна
дума. Не ми е удобно да я кажа в интерес на истината. И класната веднага реагира и ми
се обади и казва: Няма да прави проблем. Наказанието на [име на дете] е да Ви се обадя
сега. И много хубаво го наказа, той се засрами пред класа. Чак се стигна дотам, той да

Източник: https://mon.bg/upload/14362/Mehzm_protivodejstvie_tormoz_281217.pdf
Приложение 1, Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование:
https://mon.bg/upload/14362/Mehzm_protivodejstvie_tormoz_281217.pdf
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падне на колене и да се извини. Класната реагира много адекватно.“ (родител; голямо
населено място)

2. Интервенция на ниво клас/група
Въпреки по-големите мащаби и участието на повече заинтересовани страни, с повече
гледни точки – принципите от предишния параграф остават валидни и тук. Навременната
реакция остава по-добрият начин за действие и подкрепата на родителите е налична.
Разбира се, когато говорим за работа на ниво клас, това касае допълнителни
административни дейности като писане на писма, свикване на допълнителна родителска
среща и други задачи, изискващи техническо време за осъществяването си. В този
смисъл реакцията не може да бъде толкова незабавна, колкото обаждане до един родител
по телефона, но колкото реакцията е по-близо до повода за нея, толкова и родителите са
по-склонни да сътрудничат и да не заемат отбранителна позиция, характерна за някои
по-сериозни ситуации или по-тежки инциденти. Особено когато имаме и последващи
действия, можем да говорим за висококачествен подход и истински усилия за превенция
на нежелано поведение:
“...имаше случай да ходят там в някакво кафене да пушат. Моментално извикахме
родителите, подписаха се, че са запознати, ние не ги наказваме, говорим с тях, даже
извикахме специалисти да им говорят за това, колко е вредно. Накарахме самите деца да
направят проекти за различните видове зависимости и т.н. и да ги изнесат пред
класовете.” (професионалист, голямо населено място)

Освен чистото градене на доверие и сътрудничество, навременната реакция и
положителното ѝ приемане от родителите означава и подкрепа за учителите и им дава
увереност, че са наистина партньори в двустранни (всъщност тристранни) отношения:
„Иначе на родителската специална среща, на която ни повикаха, защото учителката по
трудово обучение има проблем с дисциплината на класа. Бяха я, нещо имаше, обидили и
т.н. Ние всички дойдохме, заедно с децата беше първата част от срещата, казахме че е
недопустимо да се нагрубява учител и тя на този етап, се почувства подкрепена пред
децата.“ (родител; голямо населено място)

Комуникиране на ясни очаквания
Самите професионалисти в образователната система определят нуждата от училището
„да излиза повече информация, предварителна, по-отрано, да има достатъчно време
родителите да са се информирали и да се асимилира. Да се има предвид, че те са заети,
по-бавно се запознават и т.н.“ (професионалист, голямо населено място). За самите
родители получаването на повече и по-разнообразна обратна връзка за ученика също е
необходимост. В отговор на тези нужди, ранната комуникация на очаквания от страна на
училището към родителите е предпоставка за по-нататъшното протичане на спокоен и
ефективен образователен (т.е. обучителен, социализиращ, възпитателен) процес.
Подобна нужда е най-силно осезаема при започването на 1-и и 5-и клас. Началото на тези
класове се оказва еднакво стресово както за родители, така и за учители, и съответно това
е най-подходящият момент за засилена комуникация от страна на училището – какво
може да се очаква през учебната година, какви проблеми могат да се срещнат и как те
могат да бъдат преодолени. Изключително добър пример, на който попаднахме, е за
индивидуални срещи класен ръководител – семейство.76 Макар и това да е идеалният
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Виж също малко по-долу частта от текста “Родителски срещи” и “Срещи с родителите”.
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пример, различни форми на комуникиране на очакванията около началото на учебната
година се оказват ефективни, дори и да са малко закъснели:
„Моите например, като ги взех в пети клас, имаше в началото много караници и
спречквания. Аз направих една родителска среща и съм много благодарна на родителите.
Взеха отношение и аз им обясних, че не може така да продължава. И сега, оттогава, от
тази родителска среща, до днес, нямам проблеми. Има понякога, сдърпват се. Това са
деца, но няма вече това, което беше октомври месец, когато правих родителската среща.
Родителите взеха отношение, тогава.“ (професионалист; малко населено място).

Положително в посочения пример е “взетото отношение” от страна на родителите, но
още по-важно е, че се полагат очакванията към учебния процес, които се следват и “до
днес”, позволявайки спокоен учебен процес.
Подобен подход на ранно запознаване с дадена ситуация, която при недобра
комуникация може да предизвика конфликт или поне напрежение, може да се използва
и в по-деликатни от гледна точка на отделния ученик/семейство казуси:
„Учителката ни в началният курс, ..., като се опозна класа, ни сподели по подходящ
начин, че има детенце, което очевидно има материални затруднения семейството… Каза
в началото няма да ви кажа името. Искам така и така. Има детенце, което има трудности
и ще бъдат подходящи всякакви..., например освобождаваме го, когато събираме пари за
театър. Искате ли да дадете по 20 ст. всеки повече, за да може това дете да отиде на театър
също? Да не остава самичко. Одобриха. Родителите започнаха да предлагат. Този яке,
друг това, попитахме дали е подходящо и помагаме на това дете. И е добър пример.“
(родител, голямо населено място)

Не трябва да мислим за това единствено като едностранен процес. Получаването и
интегрирането на обратна връзка от семействата е също толкова нужна за създаването на
истински и равнопоставени взаимоотношения:
„Много топла връзка имам абсолютно с всеки... Реагираме на сигналите и от там се
сплотява нашата връзка и има доверие. С това много се гордея...“ (професионалист,
голямо населено място)

По отношение на по-горе изброените примери, учители и родители вече чувстват
позитивния ефект от въвеждането на т. нар. електронен дневник. Презумирайки, че той
се попълва своевременно от страна на учителите, а родителите са регистрирани в самата
система, то това дава условия за изключително бърза и двустранна комуникация между
двете страни:
„За мен електронен дневник е нещо много хубаво… Първо няма възможност ученикът да
скрие от родителя си нещо, което се случва. Чисто като оценка, ако щете и като „отишъл
неподготвен на училище”. На мен ми се е случвало да имам такава забележка и да
попитам: Защо? Какво се е случило? Каква е причината? Обективна, субективна. Да
попитам, да се обадя, да напиша. Електронен дневник дава възможност да напишеш
въпрос към учителя. Трябва ли да сме внимателни в някаква посока, имаме ли спуснат
материал, дисциплината ли е? Просто ти дава..., „светва ти лампата” в разумен срок да
реагираш. Когато трябва. Защото като мине време...“ (родител, голям град)
„Ние сме вече с електронен дневник, което е много хубаво нещо. Обаче няма как да не
забележи човек, колко е полезно. Например, удължиха ни тази така наречена зимна
ваканция и ние съобщихме на родителите през „------“. Съобщение до всички родители.
Има си едно водещо съобщение и на сайта на училището евентуално, но и през „------“
всеки, като класен ръководител си споделя. Абсолютно. Знаят да четат. Много е важно
родителят да бъде регистриран, разбира се, но ние се опитваме и този момент да го
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контролираме. Преди въртяхме телефони, обаче някой си изпуснал, все има някой
родител, детенце, на който му нямаш телефончето. Ако искам индивидуална среща, пак
през „------.“ (професионалист, голямо населено място)

Когато говорим за интервенция или навременност на реакциите и положителния
резултат, който следва, по никакъв начин не трябва да бъркаме тези понятия с
прибързаност и вземане на решения под натиск или продиктувани от страх. Вярваме, че
вземането на правилни решения е въпрос на доверие и качествена двустранна
комуникация, които бяха застъпени в примерите до момента. Обратното – решенията,
които са насочени само към удовлетворение на една от страните в даден конфликт, водят
единствено до прехвърлянето на даден проблем, неговото задълбочаване и натрупването
на негативно влияние в дългосрочен план за образователната система:
„Единият ми син и той получи мозъчно сътресение, от което аз се обадих на класния
ръководител и казах, че аз няма да разговарям с родителя, а директно отивам да сезирам
Закрила на детето, не знам кой и тя майката явно по-интелигентна беше, та се стресна и
си премести детето.“ (родител, голямо населено място)

Участие в училищния живот
Ако това изследване има някакъв принос по отношение на терминологията, то със
сигурност тук се включва и наблюдението че “училищен живот“ е любим термин за
педагозите в страната. Макар той да не се припокрива с понятието за взаимодействие, то
много учители го виждат като крайна цел от комуникацията с родителите и често можем
да чуем: “Искаме родителите да са по-активни в училищния живот”. Освен че е много
популярно в разговорната реч на учителите, вече все по-често можем да срещнем израза
и на сайтовете на много училища. Там бихме могли да получим информация за различни
събития и инициативи, организирани от училището, извънкласни проекти и дейности,
екскурзии и пр. Участието на родителите в подобен тип активности е ясен знак за
ангажираността им с училището и с техните деца, както и възможност за пряка връзка
между учители и родители. Тук ще изведем някои от възможностите за участие на
родителите, както и позитивните аспекти, които двете страни виждат в подобен вид
партньорство.
1. Участие/влизане на родители в класната стая
Ако се опитаме да отговорим на един от основните въпроси, които родителите си задават:
“Справя ли се детето ми добре в училище” и на един от въпросите, които учителите си
задават: “Как да покажа на родителите трудностите, които аз и децата им срещат”, то
най-логичният отговор би бил възможност родителите често да посещават класните стаи
на децата си. Реалността не е такава. По различни причини не всички учители се чувстват
комфортно родители да присъстват по време на учебните часове, а не всички родители
биха посетили класна стая дори и да им се предостави такава възможност – било поради
работна заетост или други съображения. Дори в училищата, с чиито екипи се срещнахме
и където: “по всяко едно време може и родител да влезе и да присъства в часа дори”,
посещенията от родители на учебни занятия, макар и при заявяван от тях интерес, са
единични случаи. Отчитаме отвореността на училището, като изключително добра
практика за изграждане на доверие и откритост на взаимоотношенията, но може би това
не е най-ефективният метод повече родители да бъдат наистина въвлечени в
образователните дейности и процеси. За щастие има други работещи методи, които носят
удовлетвореност в по-висока степен. Това могат да бъдат елементарни дейности като
“Ден на професиите”, в който няколко родители представят професиите си в рамките на
един учебен час, “Ден на хобитата”, аналогично на ден на професиите или отбелязване
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на поводи като “Ден на бащата”. Последното е особено положително с оглед
включването и на двамата родители:
“Иначе, с майките ние правим разни такива неща, които са свързани със сръчни ръчички.
Но татковците. Да си представят и то по атрактивен начин професията, някои татковци,
наскоро бяхме впечатлени всички. Рибари. Тоест нищо общо няма с работата им, а с
хобито им. Това е много готино и тези татковци с тези риби…И те бяха направили едни
много специални табла. Така че, за малките ученици всичко да бъде много
визуализирано. Толкова готино. И трима като са се изтъпанчили там двуметрови
татковци. Първоначално сигурно много страшни, обаче после… Изключително
развълнувани колеги и дечица. Много развълнувани, много впечатлени. Понеже
татковците, почти не се появяват в училище, това пък, още повече вдига цената,
съответно. Или татковци при нас вече по-скоро е татковци с по-специфични професии.
Като например сега наскоро, имахме , в час на класа става, представянето на професиите,
защото нали имаме и кариерно развитие. Примерно, адвокати има доста, лекари има
доста… Определено е дефицит. Таткото в училище, е дефицит. (професионалист,
голямо населено място)

Разбира се, сравнително лесни за организиране, не означава и лесни за осъществяване на
практика. В определени случаи родителите могат да останат с негативни спомени от
своето участие и това да повлияе на бъдещото им отношение към участие в такива
дейности. Важно е да бъдат осигурявани подходящи условия и среда за ползотворно
включване:
“Аз четвърти клас три месеца доброволствах в занималнята да помагам на децата по
немски. Не на моето. На другите, защото учителката в занималнята не знае немски.
Просто на родителска среща стана въпрос, че когато и в къщи родителите не знаят
немски, няма кой да помага на децата и аз просто казах ОК, … и три месеца издържах.
Беше ужасно. В занималнята беше абсолютна джунгла. Там бяха четвърти клас, бяха
смесени.. То беше едно замерване с учебници, там една млада учителка, горката въобще
не се справяше с дисциплината. Случва се ние сме двете в самата занималня, те са
примерно 20 деца. Нещо невъобразимо…Умирам от радост, че свърши... Наистина бяха
много трудни занимания.” (родител, голямо населено място)

2. Мероприятия с участието на родители
Тук попадат всички форми, които се осъществяват извън определеното учебно време и в
повечето случаи извън класната стая и които позволяват или са изцяло насочени към
участието на родителите. В някои отношения този тип форми са по-удачни за
привличането на родители, доколкото могат да се осъществяват извън стандартния
работен ден и по този начин да позволят участието на по-голяма част от работещите
“майки и татковци”. Едно подобно съждение се потвърждава от изследването на случай:
“родителите оценяват положително общите инициативи и мероприятия (съвпадащи с
празници или почивни дни), които позволяват на деца, учители и родители да творят
заедно. Те подчертават необходимостта от повече такива форми, които стимулират
връзката и опознаването между тях.” (Виж: Приложение 3, но също и данните и от
другата теренна работа). Възможните примери от проведените интервюта и ФГД
изобилстват: футболен турнир с участие на ученици и бащи, съвместни екскурзии с
родители, залесяване с участието на родители, правене на свещи с помощ на вещ родител
и пр. Възможностите са изключително много, а като добра практика може да се изведе
даването на шанс на родителите да се включват по различни начини, спрямо техния
работен ден и други ангажименти:
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„Имам майка, която цялата година не се включва в нищо, което правим, защото й е много
странно работното време. Но пък, жената се занимава в началото на учебната година да
речем със събирането на 2-та лева за застраховка на децата. По повод Деня на Земята, тя
дойде и предложи някаква инициатива, която е свързана със запазването на определени
дървесни видове в [име на населено място]. Което беше свързано с излизане в съответно
централната градска градина и измерването на дърветата.“ (професионалист, голямо
населено място)

Оказва се също така, че родителите проявяват интерес и към дейности, в които те са
центъра:
„Отг.: Между другото, направих една среща с психолога, който работи с нашият клас.
Тя беше организирала една среща с родители, който иска да дойде, в която точно да
обсъждаме проблемите и взаимоотношенията между децата и родителите и учителите.
Отг.: Имахме и ние такава среща, бяхме поне 15 човека. Беше много хубаво. За
съжаление не се повтори. Но миналата година имаше поне два пъти.
(родители, голямо населено място)

Тези срещи се посрещат с интерес и получават положителна оценка, но родителите
изтъкват, че еднократното им провеждане не носи резултат и че за да има ефект: “трябва
да са поне веднъж месечно”.
3. „Кукички“
Като интересна можем да отбележим осъзнатостта, до която на места педагозите
достигат, що се касае до използването на инструменти, присъщи за маркетинга и
психологията, като „кукичките“ („hooks“). Попаднахме на няколко примера, в които
дейностите са насочени именно към “по-слабо заинтересованите” и то с цел
дългосрочното им ангажиране или поне на техните деца:
„Ние бяхме направили една арт терапия за деца и родители. За децата със СОП и за
техните родители. За опознаване на децата и родителите. Всяка сряда имахме арт
терапия. По изобразително нещо да правят заедно. Просто гледаме повече да ги увличаме
в такива дейности и те да участват в тези представления, които правим, а не само децата.
Включваме и родителите. Единствената ни цел е, да можем и тези, малкото, които
нямат отношения, и тях да ги привлечем. Все пак, да направим неща така, че ако не
те, поне децата им за в бъдеще да имат друго отношение към образованието. Това ни е
важно.“ (професионалист, малко населено място)

Подобен начин на мислене – създаване на възможност за включване на определени групи
родители, с фокус върху дългосрочните резултати, е похвален. Друг “трик”, който някои
училища се опитват да използват, е свързан с реално запознаване на родителите с
“плодовете на образованието”:
Освен това, всяка година за разлика от градските училища, ние им правим едно голямо
заключително тържество, на което присъстват и родители, и близки, от далеко,
отвсякъде. Да видят какво са научили през годината техните деца. Просто, все едно е
Радиното, от „Под игото“ училището. Все пак, да видят родителите, че децата им, които
редовно посещават учебни занятия, не идват току-така – само за да отбият номера.
(професионалист, малко населено място)

И в двата случая най-важна е нагласата, че: „Ти въвлечеш ли го [родителя] в нещо, да
разбере, че вървите в една посока и пак казвам - интереса. Че е в негов интерес, на детето
му. Само положителни могат да бъдат [резултатите]”. (професионалист, голямо населено
място)
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4. “Родителски срещи” и “Срещи с родителите”
Родителските срещи са може би най-класическата форма на комуникация между
училището (всички учители, преподаващи на един клас) и родителите. Освен това те са
залегнали като задължителни в законовата рамка и съответно в план-графика на всяко
училище. Концепцията зад родителските срещи е да отговори на нуждата от лична и
жива (очи в очи) връзка между родители и учители. За съжаление, в този си формат,
родителските срещи се оказват неефективни, особено от гледна точка на родителите.
Недоволството е особено силно осезаемо в големите градове, където липсва възможност
за по-чести или случайни срещи между родители и учители. От една страна срещите
съвпадат с работното време на много от родителите, от друга страна според повечето от
тях “на родителските срещи не се казва абсолютно нищо, само някакви административни
въпроси” или се посочва, че на родителска среща не могат да бъдат обсъдени същинските
проблеми. Учителите виждат като позитивна самата висока посещаемост, даваща знак,
че родителите са активни. Подобен прочит прави и един родител:
„Според мен класическите родителски срещи са нещо хубаво и не трябва да ги отричаме,
защото има възможност голяма част от родителите да се срещнат очи в очи. Това е
формален повод да се съберат. Защото иначе е много трудно в днешното ежедневие.“
(родител, голямо населено място)

За да могат поне частично да адресират посочените недостатъци, в някои училища се
полагат целенасочени усилия родителските срещи да са съобразени с работния график
на родителите (i), въвеждат се допълнителни и тематични родителски срещи, съобразени
с интересите на родителите (ii):
(i) „И за родителски срещи винаги се съобразяваме с тях. Кога са на смяна. Ако
болшинството е на смяна на работа, защото тук обикновено, има цехове и родителите,
ходят майките в цеховете да работят. Правим тези срещи тогава, когато болшинството е,
ако е сутрешна смяна правим родителската следобед. Винаги съобразяваме с родителя.“
(професионалист, малко населено място)
(ii) „Има тематични родителски срещи. Различно е за прогимназията – пети, шести,
седми клас. Седми клас имат две допълнителни родителски срещи, които касаят само
приема в седми клас, защото им се обяснява...“ (професионалист, голямо населено място)

В отговор на нуждата от лична връзка с родителите и двустранна комуникация,
отговаряща на всички нужди, някои училищни екипи стигат и по-далеч в търсенията си.
В следващите редове ще изведем малко по-подробна информация за провеждането на
индивидуални срещи с двамата родители в начален етап. Цитатът е колкото дълъг,
толкова и важен:
„През годината [в началото на учебната година] правим една организационна среща,
която е обща..., в която се запознават с правилника на училището. Стандартно. Това е
стандартно. Как работи отново класната стая. След което в началото на годината, в
средата сега пак предстои и в края правим лични, индивидуални срещи с всеки
родител...
След това правим малко след като е минала [организационната среща], правим
индивидуални срещи в началото на годината. Сега в края на първия срок ще правим
отново индивидуални срещи с всяко семейство, конкретно за неговото дете и в края на
годината пак. И говорим основно, набелязваме няколко показателя, по които говорим
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с родителя, даваме препоръки, както и се опитваме да получим информация за това,
как по най-добрия начин да помогнем на всяко дете... [ ]
И всъщност тези индивидуални срещи, говорим за цялостно развитие и някакви
препоръки, каквито смятаме, че може да са полезни вкъщи, които родителите да
правят допълнително, като се опитваме да включим работни навици, социално
развитие и учебна успеваемост. Включваме тук основно български, математика, четене
или литература, околен свят. Основните предмети.“
/…./
В: Как се възприе цялото това нещо? В смисъл, ново е било и за тях?
Отг.: Според мен някои от родителите въобще не очакваха, че толкова много
внимание ще има спрямо децата им, други пък може би им се стори повече. Не знам,
различно, ... По-скоро, им харесва това, че имат възможност лично, няколко пъти
да обсъждат с учителя какво се случва.
...за мен [индивидуалните срещи] са изключително ценни, защото родителят
придобива по-цялостна представа за това какво се случва с детето. Може да, и за
мен са полезни, защото получавам информация, за вкъщи какво правят и какво се
случва и евентуално как можем да работим заедно, защото знаете, че за едно дете
не е само работата в училище, а голяма част от всичко се случва и ученето дори е в
къщи. Така че, как детето да го подкрепим, както тук, така и в къщи.“
(професионалист, малко населено място)

Посоченият пример е изведен от разговор с начален учител, но практиката се прилага в
цялото училище, което е ОУ. Респондентът посочва, че една подобна среща продължава
около 30 минути и са нужни между 3 и 4 дни да се осъществят срещи с всички родители
преди или след учебно време. Изисква време и усилие, но ако препоръките, базирани на
добри примери и полезни практики, трябваше да се сведат до един цитат: това е нашият
избор. В крайна сметка, навярно важността и полезността на цитата надхвърля
неговата дължина.
5. Професионални учебни общности (ПУО)
Темата за професионални учебни общности в училище става все по-популярна и
актуална. В едно изречение ПУО е метод на съвместна работа, в който учителите
непрекъснато споделят помежду си професионални въпроси и отговори, споделят идеи
за справяне със срещани затруднения, работят съвместно за изпълнението им и като цяло
се учат едни от други, разчитайки на уменията и опита, вече натрупани в педагогическия
екип. Никой от респондентите не използва термина ПУО, за да опише динамиката
на професионалните отношения, но на много места получихме данни за една или повече
от тези характеристики. Понякога комуникацията, макар и отчасти неформална, се
придържа към професионални теми и въпроси (i). В други случаи се наблюдават опити
за мотивиране и саморегулация в самите екипи (ii). Като един възможен добър резултат
от тези вътрешногрупови отношения са съвместни уроци и размяна на роли с цел
дългосрочен позитивен резултат върху училищния климат и доверието на родители и
ученици (iii). Друга възможност е съвместно разрешаване на проблеми и използване на
силните страни на всеки член на колектива:
„Например, сега на мен ми е трудно да работя с въпросната дама, обаче колегата работи
прекрасно с нея, защото детенцето й е примерно с математическа насоченост и колежката
по математика се оказва, че прекрасно работи с детето и с майката. Съответно, на срещи
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на тези екипи, на тези обединения, се споделя този опит, за да можем да стигнем колкото
се може по-близо.“ (професионалист, голямо населено място)
(i) „Ние държим връзка непрекъснато. Примерно, на кафе се събираме и обсъждаме кой
какво прави, иновации кой къде вкарва, кой видял нещо и споделя, ако... Ние всеки ден
се събираме. Ние сме на един етаж математици, на другия са други и ние сме все заедно,
така че общуваме непрекъснато.“ (професионалист, голямо населено място)
(ii) „И много вътрешни проверки си имаме, и разговори, и срещи. Кой какво прави, как
го прави, достатъчно усилия ли влага, може ли да вложи още?“ (професионалист, голямо
населено място)
(ii) „Да, и обмяна на опит, и изисквания. Не само по желание. Донякъде, до твоето
желание, но донякъде, това се и налага. Нови обстоятелства има. Трябва да се съобразиш
с тях. Можеш ли да се съобразиш? И какво можеш да направиш? Трябва да си по-деен
например и други дейности да предприемеш, за да се справиш. Дисциплина, или да си
предадеш по-добре предмета. Постоянно се събираме, обсъждаме различни неща.“
(професионалист, голямо населено място)

Тук (ii) освен, че се разкрива висока осъзнатост за новата динамика на образователния
процес и нуждата от бърза адаптация, се откриват и данни за тъй нар. “партньорски
натиск”. В случая смело можем да предположим, че педагозите, осъзнавайки нуждата от
високи очаквания или както те самите обичат да казват “взискателност” към всички
ученици, сами установяват стандарти и “донякъде до твоето желание, донякъде това се
и налага” подкрепят, но и изискват от своите колеги да се придържат към тях.
(iii) „...започваме да правим едни такива уроци, със съвместно преподаване. Колега
начален етап и колега прогимназия. Целта е да видят децата, че няма нищо страшно, че
ние като сме „предметници“, не сме страшни и да се запознаем. Това също е начин, да
стигнем до родителя и той да ни се довери. Друго е, когато ме познава, защото съм влязла
в 3-и клас или в 4-и клас, когато е било детенцето. То вече ме познава, детенцето, и ми
казва „здрасти“ по коридора. Това е много важно за работата с дечицата.“
(професионалист; голямо населено място)

Самите учители определят това, детето да ги познава, като много важно. Мисленето в
насока и правенето на опити за смекчаване на негативните ефекти от преминаването на
ученика в пети клас, и съответно от един към много учители, показва стратегическо
мислене и цялостен подход към ученици и родители. Изграждането на връзка между
предметниците и учениците още от трети клас би имало единствено позитивни ефекти
върху социалната среда в пети клас, а и след това.
Полезни практики и добри примери по отношение на социална среда
Трудна е да се разделят добрите примери и полезни практики за работа с родители от
тези, имащи положително влияние върху социалната среда. За да избегнем максимално
припокриване при посочването на примери и практики, тук извеждаме няколко
категории дейности, насочени към учениците, с уговорката, че те не изключват
родителите, дори напротив – включването на родителите е желано и полезно.
Извеждане от средата
Независимо дали става въпрос за извеждане от училище, извеждане от малкото населено
място или от квартала в големия град, всички учители определят извеждането от
средата като изключително важно и ползотворно. Респондентите дори в големите
градове, където по презумпция достъпът до възможности на учениците е по-голям,
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посочват че децата рядко излизат от квартала и това за тях не е ценност. Екскурзиите
или просто посещенията на мероприятия се използват като инструмент за постигането
на различни цели или поне педагозите виждат в тях различна добавена стойност. Разбира
се, не би било грешно да смятаме, че организираното напускане на училищния двор има
повече от един позитивен аспект и е мощно средство за преодоляването на някои от
образователните (отново, в пълния обхват на триадата: обучителни, социализиращи и
възпитателни) проблеми; включително за онези, за които се говори най-често в последно
време, свързани с липса на мотивация и агресия.
В общия случай извеждането от училище може да се определи като за набавяне на
преживявания, които иначе не са достъпни за децата и родителите в дадена общност:
„Децата видяха истински театър. Аз мога да кажа, че не съм я водила на театър... На
театър, видяха той [актьорът] как играе и после имаше негови снимки..., просто и той
[ученикът] говори, и се развълнува много. Видяха го, истински артист, който нали с труда
си, с учението си е постигнал нещо. Така се впечатляват.“ (родител, малко населено
място)

В някои случаи, на този вид занимание се гледа чисто като на допълнителна мотивация
и поощрение за труда на учениците:
„Водихме ги на екскурзии. Тези деца са така. Повишим успеха и да ги вкараме да учат.
Да видят, че има добри оценки и ще бъдат поощрени с еди-какво си. А еди-какво си е
някаква екскурзия... Водихме ги в Рилския манастир, в курортните градчета, като
Боровец, на куклен театър... Вярно, че не е безплатно... Но имаха голямо желание,
снимаха се. Това е поощрение. Мислим, че това ще им даде знак, че след като правиш
усилия, полагаш труд, ще бъдеш поощрен с такива неща.“ (професионалист, голямо
населено място)

Да се ограничим само до това би било недостатъчно. Екскурзиите могат да имат и чисто
възпитателен елемент и да подпомагат развиването на дадени ценности:
„Вече втора година – сега са шести клас. Правят си забележки един към друг,... защото
знаете как се ходи в планината, трябва дисциплина и всичко това, в комбинация, се отрази
и на ученето им в училище, и родителите са естествено на наша страна.“
(професионалист, голямо населено място)

Не на последно място, както вече посочихме и както се вижда и от горния пример, тези
дейности са своеобразен начин за печелене на родителите. Учителите описват, че когато
се касае за пътувания или друг вид извънкласни дейности: “90% от родителите са на
наша страна и ни подкрепят”. Един пример за подкрепа, но и за засилване на връзката
училище-родители и създаването на дългосрочни условия за партньорство, е следният:
„Отг.: Ще ходим на екскурзия, искам петима родители с мен. Ако дойдат петима
родители, и аз тръгвам. И дойдоха, обаче много спокойна екскурзия и наистина трябва
да си караме родители с нас. Помага много, много помага! Бяхме до Мелник,
Роженския манастир, Рупите и Сандански. Толкова спокойна екскурзия наистина никога
съм нямала. Спокойно, родителите помагат за всичко. Приятно беше, спокойно беше и
сега на края на годината пак сме решили, да видим, само не сме избрали още маршрута.
В: А смятате ли, че тези родители, които сте взели тогава на екскурзия, сега имат
по-добро разбиране за работата, която вършите?
Отг.: Определено! Определено видяха на какви ситуации сме подложени и че
отговорността наистина е голяма.“ (професионалист, малко населено място)
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Някъде, в пресечната точка между изброените и други фактори се крие “магията” (можем
да я наречем “приобщаване“, но не смятаме, че би било достатъчно), която гласуването
на доверие и включването на отделния ученик в общи дейности крие:
„Аз имах ученик, който е изключително слаб и недисциплиниран. И миналата година, с
много зор се съгласихме, ние ходихме в чужбина пролетната ваканция, взехме го с нас на
екскурзия... Просто, там се държеше прилично и от тогава седна да учи и той от тройка,
завърши с петица. Просто беше неузнаваем! Викам, ние сменихме ли го в чужбина, някой
да не го е подменил. Той е съвсем друг. Друг е. Просто е друг в час. Въобще нищо общо“.
(професионалист; голямо населено място)

Един възможен начин да се деконструира, анализира и адаптира и възпроизведе тази
“магия“ е загатнат в частта Въздействие на социалната среда, по-специално в онази част
от текста, в която става дума за диалектиката между социализираща и възпитателната
функция от една страна и социална среда от друга и за тяхното въздействие по отношение
на обучителната функция на българското училище.
Извънкласни дейности
Независимо дали се касае за клуб по шах, спортен клуб, включване в социална или екокампания, покана към местен музей да представи дадена тема пред учениците или друго
– дейностите, случващи се след края на учебните часове, биват много високо оценявани
както от родители, така и от ученици и учители. В малките населени места (до 5 хил.
души), освен високо оценка, родителите посочват и висока нужда от такъв тип дейности.
В повечето такива места, които попаднаха в изследването се оказва, че освен
предлаганите в училище извънкласни дейности, учениците нямат достъп до други
занимания по интереси. В големите населени места, макар да съществуват повече
възможности – и организираните от училището занимания и тези, които се случват на
територията на училището, но организирани от външни партньори, биват веднага
запълвани. Родителите посочват, че има по-голямо търсене отколкото предлагане и се
налага да чакат, понякога с месеци, стартирането на дадена дейност:
„С удоволствие. Аз чаках с нетърпение математиката, защото това нещо много ни
липсваше. Как ще се случи, ще видим. С радост посрещам това, както и шаха. Доколкото
разбирам, има много голям интерес към групата, която аз ще събера, по приложни
занаяти.“ (родител, голямо населено място)

Въпросът не е дали да има извънкласни дейности, а как може да се постигне тяхното
изпълнение през цялата учебна година и дори през летните месеци. Ако искаме да
опростим нещата можем да определим тяхната нужда с:
“Да им се използва [на учениците] по-пълноценно свободното време и да има как да си
насочват енергията в позитивна насока.” (професионалист; голямо населено място)

Подобно на “извеждане от средата“, и тук биха могли да бъдат приведени още много
видове добавена стойност, като развиване на социални умения, умения за работа в екип,
знания за опазването на околната среда, устойчиво развитие и пр. Учителите посочват,
че много теми и умения могат да бъдат развити по-пълноценно извън учебните часове.
Дори трудни теми като толерантност могат да бъдат засегнати:
Тук съжителстват няколко етноса, български, турски, ромски и има една таргет група,
която говори влашко наречие. Тоест освен мултикултурна е и мултиезична. Защото
езикът носи култура и културата съответно е език, с всичките му нюанси. Затова, често
правим такива тържества на етносите, където родители и деца от различен етнос се
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включват с тяхната си култура. С обичаите, представят обичаите по различен начин.
(професионалист; малко населено място)

В извънкласните дейности отново би допринесло, ако на родителите бъдат дадени
различни роли или им бъдат делегирани една или повече отговорности: помощници,
изпълнители или дори да ръководят дадено занимание. Един от респондентите, във
връзка с кампания за събиране на капачки и жълти стотинки, определя тяхната роля
като ключова за подобни социални кампании:
„Всичко това може да стане възможно единствено със и само с родителите. Те са хората,
които движат нещата.“ (професионалист; голямо населено място)

Тържества и базари
Извеждаме този тип мероприятия като отделна точка, защото на практика няма училище,
което да не посреща големите празници с тържество, както и голяма част от училищата
отбелязват множество други поводи с благотворителни базари или друг вид
мероприятие. За повечето училища това се е превърнало в дългогодишна традиция, която
поставя основа за други подобни взаимодействия. Несъмнено е, че и участието на
учениците в подобни мероприятия създава атмосфера на екипност, загърбват се
противоречия, допринася се към други важни умения и нагласи. От своя страна
родителите и други значими възрастни също показват голям интерес към подобни
събития. Подобно на другите практики, тук като позитивни могат да се изведат
създаването на различни възможности за овластяване на учениците и включване на
техните идеи, както и разнообразни възможности за ангажиране на родителите:
„Те всичките ни инициативи, включват родителите. Аз например отговарям за Коледен
базар. Обаче аз не мога да застана и да продавам. Или как да кажа, моята организация е
до това да определя местата, да определя децата, които ще се занимават с това. Малко поголемички деца в случая бяха, шести с помощта на седми клас. Но всичко се движи от
родителите... Значи те преценят съотношението на … да речем правят едни страхотни
кексове, банички, такива неща, които се продават. Правят различни, много красиви
изделия от какво ли не. Много талантливи родители има, които всичките тези неща, ги
продават. Това нещо, не може да го прави учител. Той само организира нещата и се прави
от родителите.“ (професионалист, голямо населено място)
“..., мога да кажа, 40-50% от моите родители се включват. Всеки с възможностите си
разбира се. Кой ще осигури транспорт, кой ще отиде до магазина, кой не знам какво, ще
направи, включително и лично участие.” (професионалист, голямо населено място)

Добри примери за работа на формално организирани практики
Трябва да отбележим, че освен посочените “работещи практики”, се наблюдават
положителни коментари за дейностите на някои формални училищни обединения като
ученическия парламент и училищното настоятелство.
Въпреки че коментарите по отношение на обществения съвет остават в най-добрия
случай смесени, то работата на училищното настоятелство, където то е активно, бива
оценявана.
„Абсолютно реално се движи, общественият съвет. Пък настоятелството, то без него,
нищо не можем да направим.“ (професионалист, голямо населено място)
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Този реплика е по-скоро изключителна, отколкото типична и, отново, става дума за
място, където има синхрон между училище и родители.77 Освен да подпомагат
традиционните училищни дейности, училищните настоятелства инициират награди,
конкурси, стипендии и пр., свързани с ученици и местна общност, подпомагайки
училището в заемане на централна роля в общността. Същото важи и за работещите
ученически съвети, които сами се включват или организират благотворителни или друг
вид събития:
„Ученическият съвет много помага и при реализирането на тези кампании… Те са тези,
които избират, коя точно е нашата инициатива, за която ние да се включим съответно.“
(професионалист; голямо населено място)

По отношение на големите училища може да се отбележи и засилваща се роля на
училищния сайт и фейсбук страница. Възможностите, които онлайн комуникацията
предоставя, стават все по-достъпни и популярни както за родителите, така и за
учителите. Това вече не са само статични страници, на които има посочена информация
за училището. Сайтовете се използват за публикуване на новини, споделяне на важна
информация и възможности, както и в процеса на привличане на нови ученици. Чисто от
комуникативна и позиционираща гледна точка, актуалният и работещ сайт вдъхва
допълнително доверие и създава положителна представа у родителите, които искат да
запишат детето си в съответното училище.78
Заключителни бележки по добрите примери и полезните практики
В обобщение могат да се посочат няколко важни момента. Първо и най-вече: и двете
страни във взаимодействието разбират, когато нещата се случват добре и кога има нужда
от промяна. Родителите много ясно могат да дефинират кога детето им е мотивирано,
развълнувано или въвлечено в една дейност и кога въпросната дейност може да се
определи като работеща практика. За повечето родители този процес обаче е по-скоро
като “черна кутия”, те виждат ресурса на входа (мотивиран учител, добре организирано
училище и т.н.) и резултата на изхода (подобрена социализация, академично представяне
или социализация), без да могат да дадат реална оценка на процеса (това какво точно
кара нещата да се случват или пък има да се подобрява). Това води и до по-крайни оценки
в някои случаи, като това, че даден учител “не се справя” или притежава почти
свръхестествени сили за работа с деца:
“Просто там учителят беше много, учител по призвание и изключително много ги
сплотяваше с подобни занимания, извънкласни. Дали ще отидат заедно целият клас на
планина събота или неделя, дали заедно на лагер. Това много сплотяваше колектива.”
(родител, малко населено място)

От друга страна учителите, особено тези, за които най-вече става дума в тази част (Добри
примери, полезни практики …), опирайки се на опит или на знание, по-ясно могат да
преценят кое тяхно действие води до желани резултати. Те посочват нуждата от
спокойствие и емпатия за изграждане на добри отношения:
„Винаги да бъдем екипни и да не влизаме остро на родителите. За мен това е един много
голям проблем. Повечето учители влизат остро на родителите. Да не влизаме остро и с
рогата напред, а да се опитаме, да се поставим на мястото на този човек и да разберем
какви са неговите тревоги, с какво са свързани тези негови тревоги, как можем да го
Тази, за съжаление, все още рядка съгласуваност, беше адресирана по-горе в текста за Формализирани
от училището - въведени от учителя, в частта за Модалности на взаимодействието.
78
Тази тема също беше разгледана по-подробно в частта Модалности на взаимодействието.
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успокоим на първо място, за да започне да говори по-спокойно и по-нормално и да се
опитваме да ги привличаме на своя страна, за да бъдем екип, а не врагове. Много често
аз това им го казвам, че ако ние не работим заедно, нищо няма да направим. И също така
в частност към децата, да им даваме повече възможности да се изразяват и да им
създаваме отговорности. Създаваме им повече отговорности чисто в училищния живот.
Говоря за това те да се чувстват значими към това училище и плюс това, че са значими
към това училище, съответно да градят и собствената си личност, да бъдат увлечени в
повече дейности и да имат гласност“ (професионалист, голямо населено място).

А резултатите, които се постигат и които предизвикват гордост, са свързани с целите,
които посочихме в началото на главата – доверие и честна комуникация:
„Идват родители, които говорят също с мен. Казват, че имат проблем с детето:
„Бихте ли ми помогнали?” Много се гордея с това. Защото в тази общност много
трудно можеш да получиш доверие.“ (професионалист; голямо населено място).
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Изводи
Първият и най-важен извод е потвърждение на нещо, което отдавна е известно и (следва)
да се отчита в образователните политики и интервенции. То е свързано с
хетерогенността на участниците в образователния процес. Това се отнася както за
родителите, така и за професионалистите в сферата на образованието. Макар това да не
е било изрично обект на изследване, няма никаква причина да смятаме, че
разнородността не се отнася и за самите ученици. Това многообразие следва да бъде
отчетено както на ниво политики, така и в отношенията между основните участници в
образователния процес, така и при интервенциите. Едва напоследък се наблюдават
признаци, че разликите се вземат под внимание (например, неотдавнашните мерки за
диверсификация на заплащането в сектора). Все още обаче в ежедневието инерцията на
генерализациите, особено на негативните (“родителите не възпитават добре децата си“;
“учителите не си вършат работата“) е много силна. Такива - наистина силни - и нерядко
необосновани обобщения допринасят за една макросреда, в която много лесно се
създават порочни спирали от негативните очаквания. По-долу, в частите Препоръки и
Предложения за пилотиране на специфични интервенции е обърнато внимание на
необходимостта от прецизиране на мерките по отношение взаимоотношенията между
родители и училище (а и по отношение на социалната среда) при отчитане, именно, на
разнородността на адресатите и контекстите. Тук само маркираме две важни
импликации. Първо: няма как да има еднокалибрена работа с родители въобще,
трябва ясно да се отчитат подмножествата в категорията “родители“ и “училища“.
Второ: необходима е целенасочена подкрепа към учителите, за да се подобри
капацитетът им да работят именно с така наречените “проблемни“ родители.
Друг важен извод, който много ясно се извежда от резултатите на изследването и е
свързан с горното, е че относително малко на брой родители ангажират огромна
част от времето, усилията и ресурсите на учителите и училищата. На
комуникацията с такива родители, описвани като „проблемни“, „трудни“ и с родители
на ученици, описвани в подобни категории, е посветена съществена част от времето и
усилията на учителите, когато става дума за взаимодействие с родители. Това оставя
изключително малко времеви, емоционален и всякакъв друг ресурс на учителите да
общуват и да си сътрудничат с масовия родител, особено с онези родители, които
имат готовност да подкрепят училището. Това е пренебрегване на изключително
важен ресурс, може би на най-важния, от който образователната система би
могла да се възползва към настоящия момент, за да адресира въпросите в центъра на
това изследване: взаимодействието с всички родители и социалната среда в училище.
Това е особено добре видно там, където училищният климат се влошава. Лошата/
влошаващата се среда е обвързана с напускането на децата на “ангажираните
родители”, като тези два процеса се подхранват взаимно. Ангажираните родители
изтеглят децата си от онези училища, за които чувстват, че „средата унищожава
това, което [родителят] се опитва[.] да възпита […р]ед, дисциплина, отговорност,
уважение към учителя“79. Така в напуснатото училище остават все повече деца от
„семейната среда /…/ най-меко казано безразлична към социалния живот[, която] не се
вълнува от доброто и от злото в обществото… [ето как] по-лесно е да си лош, от колкото
79

Родител, голям град.
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да си добър“80 Дарвинистки погледнато: лошата социална среда е намерила начин да се
възпроизвежда, отстранявайки “антителата“ от родители, които биха противостояли на
процеса, като същевременно “заразяващият лош пример“81 едновременно влошава
социалната среда в дългосрочен план и намалява шансовете на останалите в съответното
училище деца за пълноценна реализация. Разглеждани през призмата на
социализиращата и възпитателната функция на училището такива развития
следва да бъдат разчитани като ясни сигнали за необходимост от интервенции.82
Това, сам по себе, си е един трети извод, свързващ почти на онтологично ниво двете
главни теми в това изследване: училищният климат и родителите.
В същото време обаче, необходимо е, когато се интервенира, да се отчитат
първопричините на проблемите и мерките да бъдат насочени към тях, а не към
симптомите. Ще е недалновидно ако (нарастващ брой) инциденти на насилие,
местеното на деца в други училища (когато не е инцидентно и е израз на притесненията
на родителя за влиянието на социалната среда върху развитието на собственото му
дете), сигналите за тормоз и други признаци се разглеждат изолирано. Редно е да се
зададе въпросът дали не става дума за ефекти от лоша или влошаваща се социална
среда в училището. Погледнато от гледна точка на нормативно закрепените
очаквания към училището, изброените по-горе (примерни) развития следва да се
третират като сигнали, че съответното училище изпитва проблем да изпълнява
своите социализираща и възпитателна функции. Когато на всички вече им е ясно, че
нещо в социалната среда в съответното училището не е здравословно, интервенциите са
много по-трудни.
Смислените интервенции са много важни не само заради директните резултати, които
те би следвало да постигнат, но за запазване на духа и доверието на родители и особено
на учителите към образователната системата. Неефективните, формални, кампанийни
мерки са лош знак за учителите, те рушат доверието им, че могат да разчитат на
подкрепа “отгоре“. Когато се натрупа критична маса от това, което в очите на основни
участници в образователния процес изглежда като “кампанийност“, започват да се
зараждат отрицателни нагласи, които са много трудни за преодоляване. Кампаниите,
наложени “отгоре“ без ясни ползи и ефекти за изпълняващите ги (или за „таргетите“ на
кампаниите), водят до „интервенционна умора“ – явление, познато от страни с развити
социални интервенции като САЩ. Този извод няма как да е изненадващ. Той не бива да
се разглежда и като призив да се върви след всяко заявено на висок глас искане на група
80

Ibid.
Не по-малко важно е и че лошият пример е заразителен между децата, което може да доведе и до
ескалиране на конфликтите между родителите и така се създава порочен кръг. В известен смисъл това дори
е и по-актуален проблем от бягството на родители и деца към “по-добри училища“, защото последното не
навсякъде е възможно поради липсата или недостъпността на “по-добри“ училища (от гледна точка на
социална среда) в много населени места.
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Макар опасността от сегрегация по критерий училищен климат да може да изглежда далечна (а към
момента и не навсякъде възможна – виж горната бележка под линия), тази потенциална динамика вече се
комуникира от родители и е само въпрос на време търсенето да роди предлагане (например от частни
училища, привличащи масовия родител с по-добър училищен климат). Може би изтича времето за
създаване на реални механизми за включване на активните родители в училищния живот и в изграждането
на социалната среда в училището. Тази позиция е доразвита и по-долу в частта Предложения за
специфични интервенции.
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учители. По-скоро тук става дума за това, че има необходимост набелязването на мерки
да бъде съчетано с гъвкавост, при която професионалистите да имат възможност да са
съавтори и съсобственици на процесите, а не просто техни изпълнители. За мнозина от
професионалистите това е начинът интервенциите да бъдат както о-смислени, така и усмислени.
Един от важните изводи, до които екипът достигна, без на данните, от които се извежда,
да е посветено обособено съдържание в частта с Резултатите е, че в малките населени
места има усещане за отделеност/самотност. Разликите в населените места, от
социално-икономически, през културални, до демографски се чувстват и - оправдано или
не - те се проектират и през нагласите към училищата в съответните населени места или
пък през презумпцията, че такива нагласи съществуват. Това няма как да не остави
усещане за отделеност в по-малките населени места, навярно и заради
несигурността в бъдещето: първо бъдещето на училището и след това – бъдещето
на самото селище. Така усещането за отделеност може лесно да се трансформира в
опасение, че училището, а следователно и селището е оставено на доизживяване. А със
сигурност сред споменатите училища и техните учители има такива, които заслужават
дълбоко уважение; много често това бяха училища, в които и родители, и
професионалисти даваха добра оценка и за взаимодействието помежду си, и за
училищния климат. Вместо да се чувстват застрашени от закриване, такива училища
следва да служат за пример на своите колеги, които изпитват трудности да създадат
жизнени училищни общности. Свързано с горното е и неоспоримият факт, че селищата,
техните общности и съответно училищата са изключително различни,
проблемите и предизвикателствата пред тях са толкова разнообразни, че е
очевидно, че каквато и да било нормативно-политическа рамка, не може и не бива да
бъде нищо повече от именно “рамка“. В нейните очертания трябва да има
възможност за различни по насоченост и интензитет мерки и инициативи, дори
такива, които могат да изглеждат външно противоречащи си. Това лесно се вижда
дори в пределите на само една от областите, в които се проведе теренна работа: във всяко
от четирите училища, които посетихме там, проблемите бяха различни и като
същност, и като интензитет, и като първопричини за тях.
Друг извод, който ясно прозира още в анализа в частта Резултати е, че докато
училищният климат и социализиращата и възпитателната функции на училището са
взаимно зависими, то обучителната функция83 е по-скоро подвластна на тях.
Училищата, в които има сериозни възпитателни проблеми или проблеми със
социализацията на децата, много трудно биха могли да изпълнят своята обучителна
функция. Получава се почти естествен процес на изтласкване на обучителния компонент
от образователния микс (обучение, възпитание, социализация) в такива училища. Това
от друга страна не означава, че училища, при които социализиращата и
възпитателната функция са на ниво, по подразбиране се справят добре и с
обучителните си задачи. Социализацията и възпитателната работа са необходими
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Тук обучителната функция се разбира по-скоро в контекста на „учене, необходимо за продуктивен,
допринасящ и удовлетворяващ живот в демократично общество“ (Cohen, J., et al. (2009), за повече: виж
частта Понятия), отколкото на формализираното измерване на академична престация през срочни и
годишни оценки и матури. Не че последните не са важни и на тях не следва да се обръща внимание, но не
бива да се забравя, че те са текущи показатели за резултат, който има значение в своят цялост.
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предпоставки за обучителната функция, но само те не са достатъчни.84 По
интересен начин този извод кореспондира с резултатите от друго неотдавнашно
изследване, според което само 4% от училищата в България са едновременно с добро
академично представяне и учениците там се определят като благополучни.85
Съвсем не на последно място, поне не и по значение, е изводът, че има немалко места
в страната, където училище и родители работят в синхрон, където училищният
климат е добър и където образованието се случва по добър начин. Такива училища
не са бели лястовици, но не са и толкова, колкото дължим на децата си (всъщност
дължим им всички училища да са такива). Значителна част от изследването беше
посветена на добрите примери и полезните практики, те са подробно представени и
анализирани в този доклад. Единственото, което ще изведем тук, вече се прокрадва на
няколко места по-горе: училищен климат и взаимодействието на училището с
родителите са взаимноподхранващи се феномени. Техните, било положителни, било
отрицателни динамики функционират като скачени съдове. Единственото, което ще
добавим е, че по оценка на изследователския екип немалка част от добрите примери и
полезните практики са приспособими и възпроизводими в много други училища.
Тяхното адаптиране няма да произведе мигновени чудеса, но всяка малка промяна към
по-добро е важна, защото и родители, и учители имат нужда от това да виждат
позитивни сигнали в сферата на образованието. За децата (на родителите) и
учениците (на учителите) даже не отваряме дума.
Преди да изпаднем в еуфория, да отбележим и че има силни нагласи сред основни
участници в образователния процес, че училището е попаднало в капана на аномията, на
липсата на социален ред, характерни за обществото ни като цяло. Наблюдаваме
парадокс, в който учители, родители и деца са ужасно претоварени, но нямат
усещането, че усилията им водят до осезаемо развитие. Всички очакват нещо от
някого – ред, подреденост, предвидимост, "нормално да си работят", но такива няма.
Има и силни нагласи за съпоставки с “преди“. Преди, а и малко след 1989 г.,, училището
и образованието са системи с ясен социален ред. В резултат както от все още
неизчезналите традиционни ценности, така и от авторитарния и всепроникващ порядък
на социалистическата държава, децата, родителите и учителите имат ясни роли и
задължения; както формалните, така и неформалните норми и разбирания по отношение
на образованието са широко споделени в обществото. Тази среда е "нормална" и
невидима за професионалистите, които си вършат работата. Когато някой ученик пречи
или смущава процеса, той е отклонение, което трябва да се коригира (накаже) с
обединените усилия на учител, класен, директор, родители, милиция и пр.
С приключването на модернизацията и при спецификите в посткомунистическа
България отслабват или дори изчезват общите традиционни ценности за ученето и
възпитанието, утвърждава се (неравната) лична свобода на индивида, общата основа
на отношенията изчезва и тогава става видима в миналото. Това е капанът на
модерността: индивидът в обществото е свободен да живее както иска, но е несигурен,
Виж също Приложение 4.
ЦПО (2018) Информация за изследването: Само 4% от училищата в България постигат едновременно
високи оценки и високо благополучие на учениците. Източник: https://www.cie.bg/bg/kakvo-dobrouchilishte-425
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защото не знае какво да очаква от другите, които са в същата позиция и от които все пак
зависи. Така родителите имат едновременно "права" да дават на децата си телефони, пари
за закуска, да ги тренират в агресивност, но същевременно да не знаят какво ще се случи
с децата им в училище. Нещо повече, телевизията и социалните медии директно дават на
децата още модели и норми на поведение, често антисоциални. Учителите са в
неблагодарната позиция да правят мозайка от често несъвместими парчета – деца,
идващи с много различни нагласи и разбирания, научени случайно в една случайна среда.
Важно е и родителите, и учителите, да осъзнаят, че невидимата основа на
споделените норми и виждания за образованието и социалното поведение вече не
може да бъде приемана за даденост. Обществото няма да помогне във възпитанието.
Родителят, отсъстващ или работещ до късно, не може да приема за даденост, че децата
му някак ще пораснат добри хора. Учителят не може да приема за даденост, че децата са
готови да учат. Тази „нормалност“ не съществува. Но двамата могат да си помогнат.
Социалната среда трябва да се изгражда целенасочено - с нормите и отношенията
– за да може да се случва ученето. Училището и семейството са нивото, на което
учителят и родителят имат контрол, това е нивото на работа и интервенции, на
„локална нормалност“, понякога в противоположна посока на заобикалящите
училището нива на социални фактори.
Необходимо е училището смело и открито да дефинира в какво вярва, какви
ценности възпитава, кои поведения са правилни и грешни, кой какви роли играе, с
права и задължения, в поддържането на този социален ред. С участието на
родителите и с постепенното включване на децата. МОН може да помогне на този
процес с поставянето на някакви консенсни обществени цели и ценности, в които
училището да социализира. Толерантността, макар и да остава важна ценност, не е
достатъчна – училището трябва да заяви кои са активните поведения, които цени.
Самоидентифицирането на училището е условие за следващата стъпка –
активното създаване на социална среда.
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Препоръки
На базата не само на представените по-горе Изводи, но стъпвайки и на тях, формулираме
следните препоръки.
Разликите в социалния контекст, с които трябва да се справят училищата, както при
моделиране на социалната среда, така и при взаимодействието с родителите, ясно
подсказва необходимостта от диверсификация на мерките (тук терминът трябва да се
разбира във възможно най-широкия смисъл: от промени в подзаконови нормативни
актове, до въвеждането на механизми за подкрепа, до модифициране на финансови
инструменти) на възможно най-ниско ниво: било РУО, било община, било училище. В
идеалния случай за такава диверсификация би било добре да се мисли както на мезониво:
например община/училище, така и на микрониво: клас, конкретен ученик, неговите
родители. Редно е също да се отбележи, че вече има примери за усилия от страна на МОН
за диверсифициране, но дори когато такива механизми са налични, е добре тяхното
използване да бъде насърчено, за да се преодолеят потенциални притеснения, страхове
и съмнения. Как да се операционализира тази препоръка? Най-вече през предефиниране
на начина, по който се управлява качеството на образованието в българското училище.
Ако на създаването и отстояването на качеството в образованието се гледа през призмата
на ресурси-процеси-резултати, то МОН (включително неговите териториални
поделения, РУО) следва да следи да се осигуряват необходимите ресурси на всяко
училище и дали училището постига съответно очакваните от него резултати, а
училищните ръководства да бъдат отговорни за процесите (трансмисията, през която
ресурсите се превръщат в резултати). Дефинирането на резултати за всяко училище
трябва да се прави периодично, като се изхожда от стартовата му позиция в момента
на анализа и наличните му ресурси. Училищното ръководство трябва да има
свободата, което означава отговорността за процесите т.е. за превръщането на
ресурсите в резултати. Смисленото реализиране на тази препоръка би трябвало да
има и добавената стойност да доведе до по-малко административно натоварване
както на ниво училище, така и на ниво образователна система. Централната и
регионална образователна администрация следва освен това да осигуряват текуща обща
подкрепа за всички училища (например да им помага да направят реалистичен анализ на
ресурсите, с които разполагат; това, разбира се, включва далеч не само бюджети, но и
ресурсни компоненти като “родителска подкрепа“: родители, готови да се ангажират с
училищния живот на децата си, подкрепящи общности и т.н.). Добрата новина е, че сега
действащото законодателство всъщност не се явява значителна пречка пред
реализацията на предложения тук подход. Нещо повече, иновациите в училищата вече
са подкрепяни активно от МОН и може би следваща стъпка е подкрепата към
училищата да оценяват систематично и постоянно своите локални програми с цел
учене от опита. Оттук нататък всяка по-детайлна операционализация на тази препоръка
следва да се прави на ниво конкретно училище.
Втората препоръка можем условно да формулираме като училищно управление на случаи.
Тя произтича също и от необходимостта от координация на училищно ниво в работата
с определени родители, особено в случаите, когато има напрежение. Необходимо е
училищата да разполагат с ресурса, така щото в проблемни взаимодействия с родители
да участва повече от един представител на училището; вероятният оптимален състав
на такъв екип би включвал освен класния ръководител и психолога и
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педагогическия съветник. В идеалния случай, този екип би бил координиран от
заместник директор със съответен ресор, който съгласува обмена на информация и
проследява изпълнението на договорените мерки от всички въвлечени страни.
Един такъв подход, prima vista, може би има недостатъка да изглежда ресурсо- и
времеемък, но със сигурност би намалил възможността източникът на напрежение да
се трансформира в устойчиво, негативно натоварено личностно отношение родителучител/училище. Превенцията на едно такова развитие без съмнение си струва
инвестицията в колективното усилие. Работата на такива екипи по никакъв начин не
бива да се въвежда или регулира административно, по-скоро такава интервенция
следва да се въведе като подкрепяща мярка за учителите, да бъде разписана само като
набор от принципи в документ с ранг не по-висок от училищни правила или политики
(т.е. приети от педагогическия съвет). Това следва да предотврати възможни съпротиви
от страна на самите учители и училища. Важно е те да припознаят тази мярка като
своя и да видят себе си като агентите на промяната, които ръководят процеса. В съзвучие
с предходната препоръка: ролята на МОН, респективно на РУО следва да се види
основно в изграждането на капацитет и осигуряване на ресурс (например експертен) за
реализиране на мярката. С други думи такива екипи трябва да имат капацитет,
свобода и гъвкавост да отреагират във възникващите разнообразни ситуации, като
единственото ограничително условие е да спазват няколко базисни, предварително
зададени принципа, гарантиращи правата и достойнството на всички въвлечени в
конфликтната ситуация, включително тези, които носят отговорност за нея.
Тази препоръка е развита по-подробно като предложение за пилотиране на специфична
интервенция в следващата част на доклада.
Подходът на екипност може да бъде привнесен и чрез още две подходящи мерки. Първо,
подпомагане на изграждането и функционирането на професионална общност („общност
на практиката“) на учителите в училище. Това би означавало редовни срещи на
учителите за обсъждане и решаване на актуални проблеми в практиката, обмяна на
информация, координация и съчетаване на усилия, дискусии на актуални събития и
тенденции, търсене на експерти и ресурси по теми от общ интерес и др. Такива общности
едновременно развиват професионалния капацитет на учителите и подобряват
социалния климат в колегията.86 И второ, препоръчваме повече планиране и
интервенции на ниво клас, а не индивидуално дете. Класът е най-важната социална
среда за детето и важно да бъде мислен като група, в която социалните процеси влияят
на отделните деца. Съответно работата с родителите на ниво клас би създало силна среда
за позитивно развитие.
Следваща мярка може да бъде въвеждането на външни екипи за подкрепа към
учителите, които се сблъскват с конфликтни ситуации с участието на родители или
работят в училища, където социалната среда се характеризира като стресова или дори
конфликтна. Важно е учителите да получат своевременна обратна връзка и
методическа подкрепа от професионалисти, които добре познават системата
(компетентност), но не са част от колектива на самото училище (безпристрастност).
Споменатите реквизити (външна, с регламентирана конфиденциалност, компетентна и
безпристрастна подкрепа) следва да гарантират, че тази мярка ще предпази учителите
Тази препоръка също е доразвита по-подробно като предложение за пилотиране на специфична
интервенция в съответната част на доклада.
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от професионално прегаряне, че ще им даде възможност да се справят по възможно найдобрия начин със ситуации, които по принцип са изключително предизвикателни и че те
няма да се притесняват да споделят своите затруднения и сами да търсят обратна
връзка и подкрепа. Учителите със сигурност имат нужда от подкрепа при интегриране
на трите функции обучителна, социализираща и възпитателна, не само
декларативно, но и със стимули и ресурси, включително да се преосмислят времевите
нормативи “спуснати“ на учителите за всяка от изброените функции. Със сигурност
трябва да адресира и усещането за самотност също сред някои учители, както в по-малки,
така и в по-големи населени места. Тук отново, да подчертаем съзвучието с предишните
препоръки: училищата са подкрепени да установят контрол над процесите, които се
случват в тях, но самото управление на процесите е тяхна отговорност/свобода.
Тук е логичното място на следващата препоръка: подкрепата за малките училища, за
която стана дума в Изводите, трябва да се разбира и респективно прилага (като
препоръка) широко: трябва да бъдат подкрепени не само училищата в малките
населени места, ни и малките квартални училища в по-големите градове. Найактуалната подкрепа, от която те имат нужда в момента е ясното послание, че малкият
брой ученици в тях не е симптом за наближаващо закриване, а потенциал за по-добра
възпитателна и социализираща работа. Именно малките училища имат по-голям
потенциал по-бързо и по-добре да създадат функционални и подкрепящи училищни
общности. Тяхното наличие е огромен превантивен ресурс по отношение на проблеми,
произтичащи от лоша възпитателна или социализираща основа.
При предприемането на мерки, анонсирането на инициативи и насочването на ресурси е
добре да се полагат усилия за предотвратяване на усещането за кампанийност,
което се долавя у някои учители. Те често/обикновено възприемат „спускани от горе“
мерки като кампанийни и изолирано фокусирани върху определени проблеми, без да
адресират взаимосвързани динамики, които самите учителите виждат в тяхната цялост и
биха искали мерките, адресиращи различни аспекти на тази цялостна проблематика, да
бъдат съгласувани. Това налага от една страна да се положат усилия за преодоляване на
спомената разпокъсаност на предприемани мерки, доколкото я има, а от друга страна –
всеки път много ясно да се изясняват връзките на предприетата мярка с цялостната
политика на МОН в съответната област. Макар на пръв поглед тази препоръка да
изглежда обща (видяна позитивно: може да се прилага и отвъд работата с родители),
вярваме, че е важно да се адресира споменатото усещане сред учителите за липса на
системност в подкрепата към тях, особено тогава, когато стане дума за напрежение в
и около училището и отношения с (някои от) родителите. Едва ли има нужда да
аргументираме, че и тази препоръка изхожда от разбирането за равнозначността между
отговорността и свободата на училището да управлява процесите.
Във връзка с реализирането и взаимното подпомагане на трите функции на училището
– образователна, възпитателна и социализираща – отправяме група препоръки в посока
превръщането на тази визия в реалност. Системата от поощрения, измервания, оценки и
приоритети трябва да отразява баланса между трите функции. Много важно е учителите,
като основни действащи лица за осъществяването на трите функции, да имат време
и ресурси, разпределени сравнително балансирано между тях. Административните
задачи не бива да изместват работата с децата и родителите. Постигането на успех по
отношение на социалната среда в класа би трябвало да се отчита и стимулира, така както
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се отчитат академичните постижения. Подходяща мярка би била въвеждането на
измерване на социалния климат в училище, което би дало представа за състоянието на
взаимоотношенията „родители-училище“, за резултатите от въвеждани интервенции и
като цяло за изпълняването на възпитателните и социализиращи функции на училището.
Ритъмът и цикличността на училищната работа би трябвало да се съобразяват не само с
учебните цели и задачи, но и с развитието и нуждите на децата (възрастови и свързани с
позицията им в училищния живот) и на родителите. Така например родителските срещи
и други събития трябва да се ориентират повече спрямо това дали родителите са нови в
училище, какви очаквания и притеснения имат (в първи, втори и пети клас те са
различни); извънкласните дейности с класа трябва да се ориентират към това какви
са настоящите нужди на децата (преходи между класове и степен на образование87,
адаптация на нови деца и др.) Училищата биха могли да подготвят програми и годишни
планове за дейностите по социализация и възпитателна работа, както и ясни механизми
за справяне с проблеми на социализацията още при първите признаци за такива.
Друг много важен ресурс (с много малко материално измерение), който МОН може да
предостави на училищата е да им даде да възможност да общуват по-интензивно,
особено чрез въвличане на училища от по-малки населени места. Една много конкретна
стъпка, която МОН може да реализира в рамките на месеци, ако не дори и в рамките на
седмици, е да приспособи в подходящ формат и разпространи 14-те страници от този
доклад, в които са представени добри примери и полезни практики. Дори не толкова
заради изброените там примери и практики, колкото за да даде ясна индикация, че
усилията и резултатите на колегите от системата, които успяват да се справят
с трудни задачи, произтичащи от възпитателната и социализиращата функция на
училището, са забелязани и заслужават да бъдат споделени.
Каквото и мерки да бъдат взети, каквито и ресурси да се насочат към конкретни училища,
със сигурност винаги ще има ученици, работата с които ще изисква повече време, усилие
и ресурси, отколкото с други. Това трябва да се приеме аксиоматично и да се направи
всичко възможно да се предотврати задълбочаване на процес на струпване на такива
деца в едни училища за сметка на други. Там, където вече има висока концентрация на
такива деца, е необходимо да се води превантивна работа с тях и техните семейства, като
с това не следва да се натоварват основно училищата. Нещо повече – те следва да се
разтоварят от подобни задачи. Превантивната възпитателна и социализираща работа
следва да провежда колкото е възможно повече извън училищата. На много места
формално това се прави: например има институции, работещи с методите на
неформалното образование (включително общински структури или подкрепени от
общини). Но тяхната работа (някои работят - и то активно - вече години наред) не е
довела до по-добра социализация именно на децата, които имат най-силна нужда от
подобна подкрепа; поне нашето изследване със сигурност не отчита такова развитие.
Трябва да се направи преглед дали институциите и организациите, ангажирани с
неформално образование (включително такива, които получават публично финансиране:
европейско, държавно и общинско), действително целенасочено вършат превантивна
работа именно с учениците, които имат най-голяма нужда от нея.

87

Това предложение е развито в детайл в следващата част от текста: Предложения за пилотиране на
специфични интервенции.
102

Всички изброени досега предложения (донякъде с изключение на предходното) могат да
се определят като стимулиращи, оправомощаващи, създаващи или подкрепящи
капацитет. Но трябва също да признаем ясно и че няма обществена система, която да
може да функционира без механизмите на санкцията и принудата и едва ли
българското образование ще се превърне в този уникум. Неминуемо е да се използват
санкции, както по отношение на учениците и учителите, така и по отношение на
родителите. В известен смисъл сега подобни санкции се свеждат почти само до
знаменитото отнемане на “детски надбавки“, които дори в момента са в центъра на
обществения интерес, отново по не съвсем здравословни за обществото причини. Без по
никакъв начин необходимостта от санкции да се отрича, е необходимо да се прецени
както дали само един тип санкция е достатъчен, така и дали по принцип всеки
санкционен механизми да не се обвързва със алтернатива, предизвикваща по-малко
силни обществени реакции. Практика, за която и нашите респонденти, и други
източници подават данни, че работи, особено в общностите, чувствителни към “детски
надбавки“, са образователните медиатори. И така, система от санкции със сигурност
трябва да има: със сигурност и по отношение на родителите, които не изпълняват
своето задължение, кореспондиращо на конституционно гарантираното право на
образование в България на всяко дете до 16 години. Но тяхното въвеждане,
респективно необходимостта от тях и техният дизайн трябва да се преценяват на базата
на тяхната ефективност. Целта на санкциите в системата на образованието може да бъде
само гарантираното на качествено образование на всяко дете в България, а не
финансова или отговаряща на други обществени потребности или настроения.
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Предложения за пилотиране на специфични интервенции за
взаимодействие на училището с родителите
Всяко предложение за интервенция, дори за пилотна, следва да отчита изведеното от
анализа на данните ясно заключение за разнородността на участниците в
образователния процес88 и разнообразните контексти, в които те взаимодействат. Този
извод, доразвит като препоръка, насочва към необходимостта от диверсификация на
мерките по възможност на най-ниското възможно ниво.89 Това е и неизбежната
отправна точка на изследователския екип при разписването на представените в тази част
предложения за интервенции. С други думи, всяка интервенция е разписана така, че всяко
училище, което я прилага, да може да я приспособи към собствения си контекст, като
отчита характеристиките на участниците и типичните контексти, в които
взаимодействията се случват, т.е. нивото на детайлизиране на предложените мерки по
подразбиране остава ниско.
Закономерно, тук следва да надградим още един извод, а именно, че нормативнополитическата рамка трябва да задава “очертания, които да създават възможности за
различни по насоченост и интензитет мерки и инициативи“90 на самите училища и
педагогически професионалисти, а не да предписва конкретни мерки нормативно или
административно. Следователно предложените за пилотиране специфични
интервенции, по подразбиране, не са и няма как да са насочени към създаване на
нормативна регулация за тяхното прилагане. За да бъдат реализирани по смислен начин
изложените в тази част на текста интервенции, на училищата трябва да бъде предложена
адекватна подкрепа, а не наложена (административна или нормативна) принуда за
тяхното прилагане.
Както изисква заданието, представени са предложения за пилотиране на специфични
интервенции, които са насочени към взаимодействието между училища и родители.
Специфичността на интервенциите се заключава в това, че те адресират определени,
важни според изследването проблеми, феномени или динамики.91 Във всеки един случай
са посочени причини, поради които съответната интервенция се предлага: спецификата
на всяка интервенция е изведена в предложението на всяка конкретна интервенция още
на ниво Необходимост от интервенция.
Тематично, според заложеното в заданието, предложените интервенции са фокусирани
върху взаимодействието между училища и родители. Когато предложените
интервенции имат потенциал да подобрят и социалната среда в училище, това също е
посочено. За яснота съдържанието на предложените интервенции е структурирано по
сходен начин. Предложените интервенции са разположени на континуума от
реактивност към превантивност, започвайки от тази с най-висока степен на реактивност,
последвана от мярка, която може да бъде както реактивна така и превантивна, следва

Стр. 94.
Стр. 99.
90
Стр. 96.
91
Идеята за специфичност сама по себе си е в противовес на идеята за универсалност: по никакъв
начин за тези интервенции не следва да се мисли като за универсални, нито на концептуално ниво (като
адресиращи повече проблеми/динамики/феномени, отколкото е посочено), нито на ниво прилагане (като
приложими по един и същи начин), нито на ниво обхват (като приложими във всички училища).
88
89
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превантивна мярка на ниво клас/училище и накрая – превантивна мярка на ниво
общност.

Училищно управление на случаи
Целта на тази интервенция е да се създаде механизъм на училищно ниво за работа с
родители, когато възникнат значителни затруднения и/или напрежения във
взаимодействието между учител и родител. През този механизъм биха могли да се
управляват – и в крайна сметка нормализират – ситуации с висок или с нарастващ риск
от ескалация на напрежението между конкретни родители и учители.
Необходимостта от тази интервенция е ясно очертана още в анализа на теренните
данни, в частта Роли и позиции във взаимодействието, но също и в други части от
Резултатите, както и в Изводите и Препоръките. Ясно е идентифицирана нуждата от
по-ефективни подходи в ситуации и динамики на взаимодействието учител-родител,
когато огромна част от учителския ресурс (времеви и друг) за общуване с родителите е
посветен на неколцина от тях. Концентрирането на учителя върху работа с родители само
при проблемни ситуации създава двояк проблем, който също трябва да бъде
адресиран: от една страна не остава време за работа с мнозинството от другите родители,
от друга – фокусирането единствено върху проблеми при работа с родителите
определено не е в подкрепа на учителя и създава предпоставки за негативни нагласи към
всички родители. Отделно от това, често учителите не са подготвени за ситуации, в които
подходът на отделни родители води до създаването на устойчиво напрежение. Важно да
се постави преграда пред персонализирането на напрежението и пред превръщането му
в основание за друг вид притеснения както у учителя, така и у родителя. Независимо от
източника на напрежение, когато то се появи в отношенията между учител и родител е
наложително да има ясна, обоснована и добре структурирана реакция от страна на
училището.
За създаването на механизъм за училищно управление на случаи може да се търси и
нормативно основание в разпоредбите на чл. 219 от ЗПУО във връзка с чл. 2 (2) от същия
закон. Кумулативното тълкуване на чл. 219 (2) т. 3 и третата алинея на същия член води
до извода, че Законът изисква сътрудничество, партньорство, почит и уважение във
взаимоотношенията между педагози и родители. Всяка от тези изисквани
характеристики на взаимоотношението е под риск, когато възникнат ситуации,
характеризиращи се с високо или нарастващо напрежение. От тук следва да се изведе и
нормативната необходимост за тази интервенция.
Същността на интервенцията е, че в такива ситуации училището трябва да поеме
съответния случай на възникнало (и/или нарастващо) напрежение и да го управлява от
позицията си на образователна институция. Деперсонализирането и структурирането
на съответното проблемно взаимоотношение е първата крачка към неговото
деескалиране и в крайна сметка – нормализиране. Това трябва да стане по определен
механизъм, предварително разработен от съответното училище и приложим към една и
съща категория ситуации. С други думи, когато кризисна ситуация с участието на учител
и родител почука на вратата, училището вече не само знае как да подходи към нея, но и
може да се позове на вътрешните си правила, за да не се създава усещане у другата
страна, че се действа произволно.
Кои ще бъдат конкретните участници в интервенцията зависи от разписаното в
съответния училищен механизъм: предварително това не може да бъде посочено, тъй
като професионалният състав на училищата е различен и не навсякъде училищата са
кадрово обезпечени по един и същи начин. В идеалния случай става дума за ad hoc екип
с участието на психолог/педагогическия съветник, съответния класен ръководител и
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един от помощник-директорите. Участието на последния следва да има по-скоро
координираща и насочваща роля. Това е и фигурата, която следва да съгласува обмена
на информация и да проследява изпълнението на договорените мерки от всички
въвлечени страни. Разбира се, там, където няма психолози или/и педагогически
съветници, помощник-директорите вероятно биха играли по-съществена съдържателна
роля; също така липсата на психолог и/или педагогически съветник би наложила
участието в екипите на един или двама от колегите-учители в съответното училище.
Самият учител, който е въвлечен в проблемното взаимоотношение, би могъл да бъде част
от екипа, когато сформирането му е направено по негово предложение92. Когато
сформирането на екипа е направено по искане на родителя – присъствието на учителяучастник в проблемното взаимоотношение в екипа следва да се преценява във всеки
индивидуален случай от училищното ръководство, като се взема под внимание и
становището на родителя, който е поискал сформирането.
Участниците, към които интервенцията е насочена, са родителят/родителите и
учителят/учителите, които участват във възникналото напрежение. В случаите, когато
това е необходимо, като участници, към които е насочена интервенцията, могат да се
разглеждат и самият ученик, друг родител, други участващи в отношението учители.
Когато учител-участник в проблемното отношение е част от съответния ad hoc екип,
трябва да се положи специално усилие, така щото родителят, към когото е насочена
интервенцията, да се почувства чут, с течение на времето разбран и да му бъде подадена
ръка, например през покана сам да предложи решение или да бъде въвлечен в процеса
на формулиране на решението.
При всички положения, самата същност на интервенцията предполага от страна на
училището да участва екип, за да се предотврати по-нататъшно персонализиране на
развиващото се негативно взаимодействие. Освен това, както за всеки родител, така и за
всеки учител в съответното училище, е важно да знае още в началото на учебната година,
че в случай на потенциален конфликт може да се разчита на намеса от трета страна, която
да регулира едно такова отношение. Екипът е този, който следва да има водеща роля в
управлението на по-нататъшното развитие на взаимоотношението.
Механизмът на действие на тази интервенция следва да се разгледа на две отделни
плоскости. Първото развитие е свързано с подготовката на процедурите, които трябва
да следват описаните по-горе ad hoc екипи. Вече стана дума, че такива механизми следва
да се създадат на училищно ниво. Всеки опит те да се въвеждат централизирано би
противоречал на същността на идеята училището да управлява автономно проблемни
взаимоотношения с родители на база познаването на собствените „местни“ условия на
работа и реално би подкопал шансовете за успех на интервенцията още в зародиш.
Мястото на един такъв механизъм е в съответната училищна политика за работа с
родители. Със сигурност този механизъм може да е част от нея, но разбира се тя
(училищната политика) не може да се изчерпва с него (механизма). Механизмът, както и
съответната училищна политика следва да се приеме от Педагогическия съвет на
училището, като би било добре още преди това приемане да се обсъди и дори съгласува
с Обществения съвет и дори с Настоятелството, там, където то е жизнен орган. Самият
механизъм следва да уреди случаите, в които се инициира създаването на ad hoc екипите
и начина, по който се формират, продължителността на тяхното съществуване, рамките,
в които ще работят, процедурите, които ще следват и индикации за очаквани резултати.
Много е важно в самия механизъм да бъде предвидено, че създаването на екип, който да
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Като тук е възможно да се предположи, че в немалко случаи ще става дума именно за класния
ръководител, за когото и без това се очаква да бъде част от съответния ad hoc екип.
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регулира дадена проблема ситуация може да стане както по инициатива на учителя, така
и на родителя. Необходимо е информация за възможността, както и за процедурата по
създаване на екипа, да достигне до всеки учител и родител в съответното училище. Всяко
училище следва да реши само как са уредени споменатите по-горе параметри, но
препоръката е екипите да работят в рамките на кратки периоди, интензивно и да се
опитват да нормализират всяко зараждащо се напрежение възможно най-бързо. Би било
добре работа на ad hoc екипите да може да приключва в рамките на четири до шест
седмици. Тук, разбира се, е редно да се има предвид, че са възможни и “негативни
сценарии“, при които през искания за сформиране на екипи да се избягва поемане на
собствена отговорност. Затова е добре училището да разпише ясно условията, при които
се сформират екипи и как се следи за прогреса на задачите, които решават
Ролята на МОН и РУО при реализирането на тази интервенция следва да бъде главно
стимулираща и подкрепяща: всяко училище следва да бъде насърчено да създаде
механизъм за управление на случаи, включително през повишаване на информираността
и предоставяне на ресурс, в случай че училището би имало нужда от експертна подкрепа.
Също така би било добре училищата да имат възможност да обменят информация и опит
за това какво е проработило и какво не в управлението на техните случаи. МОН,
респективно РУО, следва да укажат ясно няколкото базисни, предварително зададени
принципа, гарантиращи правата и достойнството на всички участници, към които е
насочена интервенцията, включително тези, за които впоследствие може да се окаже, че
носят отговорност за нея.
Второто развитие е свързано с приложението на процедурите, когато възникнат
съответните случаи, които имат нужда от управление. Важно е прилагането на
разписания механизъм да бъде прозрачно и да има консистентност между случаите.
Съответният помощник-директор, който ръководи ad hoc екипа, следва да бъде гарант за
това.
Както процедурите, така и начинът, по който те се прилагат, следва да са насочени найвече към възможно най-бързо нормализиране на взаимоотношението, което предизвиква
напрежението, и ангажиране и на двете страни в намирането на приемливо решение и
неговото спазване.
Необходимите ресурси за тази интервенция са сравнително малки, на практика по
силите на всяко училище, особено когато може да разчита на подкрепата на съответното
РУО и МОН; и в момента има достатъчно програми (включително квалификационни) на
МОН, през които би могло да подкрепи пилотирането на интервенцията в училищата,
които пожелаят това. Основните ресурси, които са необходими, са: капацитет за
разработване, кадрово обезпечаване и средства за изграждане/надграждане на
необходимата квалификация на съответните педагогически кадри (по възможност –
училищния психолог, педагогическия съветник, един от заместник директорите) и за
нейното поддържане на постоянно и на добро ниво. Логично е да се предположи, че в
онези училища, в които има добро кадрово обезпечаване, един от колегите (най-вероятно
психологът) би специализирал в темата и би водел съдържателно при прилагането на
механизма.
Очакваните резултати от тази интервенция са краткосрочни и дългосрочни.
Краткосрочният е решаването на съответната конфликтна ситуация. В дългосрочен
план следва да се очаква постепенното създаване на училищна култура на решаването
на проблеми през утвърдени механизми по прозрачен и приемлив за различните страни
начин.
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Възможностите за адаптиране на механизма следва да са налични и вградени в него
още от самото му приемане. Самият механизъм би могъл да разписва периодичността, в
която се прави преглед на неговото действие и начина, по който той се съобразява както
с динамиката на отношенията педагози-родители, така и с натрупания опит.
Професионални учебни общности
Целта на тази интервенция е да се създадат вътрешноучилищни професионални
учебни общности (ПУО), които да насърчават сътрудничеството между участниците си
за постигане на качествено взаимодействие с родителите, както и за навременно и
съгласувано разрешаване на възникнали казуси и интервениране в трудни ситуации.
Това може да включва сътрудничество между педагозите в едно училище, основано на
тематични области; сътрудничество в рамките на учителите на един клас (или един етап)
или друг вид групиране, който допринася за успешни взаимоотношения и
професионална практика.
Необходимостта от тази интервенция
Необходимостта от интервенцията може да бъде разгледана от два различни ъгъла. От
една страна, както вече беше посочено, има твърде големи различия в социалния
контекст, с които трябва да се справят училищата и които имат силно отражение върху
взаимодействието с родителите. Именно на най-ниско ниво, на ниво училище и учители,
професионалистите са най-добре запознати с конкретиката на средата и те могат да
предложат най-подходящите и адаптирани за техния контекст мерки, що се касае до
взаимодействието с родители. Това може да се случи единствено, ако на учителите се
даде време и нужният формат за обсъждане на практиката и възникващите казуси.
Въвеждането на регулярни срещи на ниво училище и използването на насоките за
действие на ПУО осигуряват нужното време и форма. От друга страна, проведените
интервюта показаха, че немалко учители полагат усилия, развили са работещи практики
и позитивна нагласа спрямо работата с родители. Същевременно много учители се
чувстват безпомощни в ситуации на конфликт с родители и/или деца. Следователно
създаваният вътре в училищния екип ресурс на знание и опит трябва да бъде споделян,
да бъде по-ефективно използван, включително и като мотивиращ модел на подражание.
За съжаление в училищата рядко се използва конструктивен начин за такъв вид
споделяне и мултиплициране на ефекта от научените практически уроци, какъвто е ПУО.
В повечето случаи споделянето на практики и срещани затруднения се случва „на кафе“
и в междучасието. Без да подценяваме стойността на неформалната среда за такъв тип
разговори, в някои случаи се изисква по-голяма задълбоченост, повече време и
спокойствие за разглеждане на различните аспекти на темата.
Същността на интервенцията
Професионалните учебни общности имат за цел да реагират навреме при различни
ситуации, давайки на учителите нужната подкрепа и способност за вземане на решения
и мерки. ПУО са групи от учители, които се събират периодично в „непрекъснат текущ
процес, при който учителите работят съвместно, с цел постигането на по-добри
резултати от дейността им. Те се срещат редовно и колективно изследват работния
процес в повтарящи се цикли, като си помагат, за да го подобрят и надградят93.“
ПУО функционират при допускането, че ключът към по-доброто функциониране на
училищата се крие в непрекъснатото, обвързано с работата обучение и развитие на
учителите. Учителите поотделно много често се чувстват безсилни или лишени от
93

DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., & Many, T. (2006). Learning by Doing: A Handbook for Professional
Learning Communities at Work™, pp. 2–4.
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възможности, но когато работят заедно откриват неподозирани решения и
подкрепа. ПУО вярва, че хората, които най-експертно могат да помогнат на учителите,
са самите учители.
Изследвания на ефекта от ПУО94 показват, че те не само подобряват успеха на учениците,
но повишават удовлетвореността на учителите от работата им, създават по-добра
работна среда и цялостно подобряват атмосферата в училище, включително що се касае
и до родителите. Учителите изграждат силни връзки на доверие и взаимна подкрепа и
осъзнават по-добре своите силни и слаби страни. Съвместното търсене на решения
намалява времето, което иначе би отнело търсенето на решения самостоятелно, всеки
сам за себе си. Самите ПУО са популярни в различен по тип организации (на практика е
концепция, заимствана от бизнеса), защото:







Дават възможност на практиците да поемат колективна отговорност за ученето си и
управлението на знанието.
Осигуряват пряка връзка между ученето и работата, защото едни и същи хора
създават, извличат, систематизират и прилагат знанието.
Обхващат както неявни, така и явни аспекти на знанието.
Надхвърлят формалните граници на организациите, позволяват обмен между
отдели, организации и на големи географски разстояния.
Задържат знанието при напускане на членове.
Задоволяват личностни нужди от принадлежност, социална подкрепа, позитивна
оценка, социално и емоционално стимулиране.

Повечето педагози биха искали да получат „рецепта“ за изграждането на ПУО в
собственото им училище. За съжаление, водещите автори посочват, че не съществува
такава рецепта, нито пък „бързи трикове“ и лесни формули за успех 95.
Механизмът на действие е обвързан с това множеството позитиви от функционирането
на ПУО в училище да се фокусират върху темата на взаимодействието с родители, като
постепенно тяхното действие може да бъде разширено и върху обхващането на други
теми като социална среда и учебен процес. Както бе посочено, трудно може да се посочи
ясен план – стъпка по стъпка за изграждане и функциониране на ПУО, както и трябва да
се посочи, че е възможно да съществуват големи различия във функционирането на две
ПУО, създадени дори и в две съседни училища. В България се прилага поне един модел,
за който изследователският екип е осведомен - „Шестте стъпки на професионалния
учебно-преподавателски цикъл“ по проект FIERST96. Моделът съдържа шест етапа на
работата в ПУО: проучване, избор, планиране, приложение, анализ и подобрение. Към
модела са разработени и допълнителни материали като например протокол за
презентатора и слушателите при представяне на дилема от практиката.
Възможни са различи модели, но могат да бъдат посочени някои общовалидни принципи
на работа, възможни дейности и механизми.
1. Принципи
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Vescio V., Ross D., Adams Al., (2008) A review of research on the impact of professional learning
communities on teaching practice and student learning в Teaching and Teacher Education, Volume 24, Issue
1, January 2008, pp. 80-91, източник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000066
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Участието в ПУО би следвало да е напълно доброволно. Така в дългосрочен план
те трябва да създават достатъчно ентусиазъм, чувство за принадлежност, чувство за
ефективност и добавена стойност спрямо времето, отделено в тях.
Темите и въпросите, обсъждани в ПУО, трябва да бъдат изцяло насочени към
практиката и ежедневието на учителите.
Целите на тези общности трябва винаги да са фокусирани върху обща тема (в
случая взаимодействие с родители) и активно да работят за „изваждане на преден
план на вътрешните цели, характер и енергия на общността97.“
ПУО се характеризира с равенство на участието между отделните членове, т.е.
липса на ярко изразена йерархия; отвореност към всички членове на екипа,
създаване на среда на спокойствие и откровено споделяне; даване на възможност за
работа в различни по размер и обединяващ принцип групи (на всички учители, на
учителите на начален етап, на учителите на 5-и “Г” и пр.).
Срещите могат да протичат с или без модератор98. Възможни са също така воденето
на протокол, присъствен списък и др., но само при условие, че участниците виждат
полза от такъв вид реквизит.

2. Примери за дейности в ПУО
 Решаване на актуални проблеми в практиката
 Обмяна на информация
 Обмяна на опит с конкретен казус
 Повторно използване на ресурси (напр. документ)
 Координация и съчетаване на усилия
 Изграждане на увереност, поемане на ангажимент
 Дискусии на актуални събития и тенденции в областта
 Документиране на подходи
 Събиране и натрупване на професионална информация за практиката
 Уреждане на посещения за обмяна на опит (вкл. на колега от училище)
 Картографиране на налично знание и установяване на пропуски
 Търсене на експерти и ресурси по теми от общ интерес
 Празнуване на успехи в работата.
Необходимите ресурси
Тази интервенция би могла да бъде осъществена и с ограничени ресурси, що се касае до
отделното училище. Нужно е единствено отделянето на време и осигуряването на
нужното спокойствие на участниците за провеждане на ежемесечни (или през друг
интервал от време) срещи. В училищата в България, където подобен модел вече се
прилага, има примери както за допълнителен финансов стимул за участниците в ПУО,
така и за отсъствието на такъв. По-важна е подкрепата на ръководството и инициативата
на отделните участници.
Въпреки че ПУО може да се сформира и осъществява по напълно автономен и
самостоятелен за всяко училище начин, важно е да се даде достъп до допълнителна
квалификация на директорите, които желаят да развиват подобни общности в своите
училища, на учителите-участници, както и на евентуалните модератори и организатори
на отделните срещи.
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Пак там.
За модератор може да бъде избран един член на екипа или да се сменят на ротационен принцип.
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Очакваните резултати от тази интервенция са свързани с увеличаване на
положителната нагласа спрямо ползите от работата с родители, създаване на
допълнителна увереност и чувство за подкрепа у учителите, както и внедряването и поширокото използване на нови за училището „работещи практики“ за работа с родители.
Възможности за адаптиране
Всяко училище може да адаптира концепцията за ПУО според своите собствени нужди
с оглед на честота на срещите, конкретни поставени цели, фокус върху превенция или
интервенция на проблеми, свързани с работата на родителите. Реално всеки училищен
екип, или дори два екипа от едно и също училище могат да изберат някоя от примерните
дейности, да адаптират други и сами да структурират една своя среща.

Интервенция „Училищни преходи“
Целта на интервенцията е да се улеснят важните преходи в училищния живот – първи
клас, пети клас, осми клас – чрез подпомагане на учителите, родителите (а и учениците)
в поддържането на психичното здраве на децата, социалния им статус и академичните
постижения. Добавената стойност на интервенцията е и подпомагането на училището в
поддържането на позитивна и кохерентна социална среда.
Необходимостта от интервенция произтича от неизбежността преходите, през които
учениците и техните родители преминават в течение на училищния живот на детето.
Това са периоди на значителни промени в изискванията към детето и родителите,
съвпадащи и с важни промени в психосоциалното и биологичното развитие на децата.
Тези промени, най-значимите и видни – в първи, пети и осми клас – са и моменти, които
изискват особено внимание и усилие, за да се предотврати създаването или натрупването
на ненужно напрежение между родители и учители. Преходът към първи клас е голяма
промяна в сравнение с детската градина по отношение на режима на работа, отношенето
на учителя, учебния материал, учебната среда. Преходът в пети клас е свързан с промени
в организацията на учене и предметите, контактите с учителите, контактите с по-големи
съученици, използването на училищното пространство, академичното оценяване,
настъпващия пубертет. Преходът в осми клас е свързан с нови изисквания към ученето с
оглед подготовката за професионална реализация, с нови нужди на възрастта и
съзряването, нови значимости на групите връстници, ново съотношение на
отговорностите и автономията между родители, деца и учители. Наслагването на
физически, интелектуални, социални и емоционални промени, както и промени в
процедурните, организационни и образователни изисквания към учениците, създава
условия за повишен стрес у родителите и децата, трудности в адаптацията, поведенчески
проблеми и академични трудности. По естествен начин учителите са част, а често и във
фокуса на тези промени. Улеснен и добре структуриран преход означава и по-прозрачно,
по-предвидимо и в крайна сметка по-ползотворно взаимодействие между родители и
училище.
Конкретните проблеми на прехода са специфични за съответния клас и възраст, така че
трябва да бъдат адресирани гъвкаво от училището. Най-общо проблемите с преходите са
процедурни, социални и академични. Процедурните проблеми например са свързани с
промяната към повишаване на индивидуалната автономия и отговорност,
необходимостта от самостоятелно организиране на времето, писането на домашни и т.н.
Социалните проблеми са свързани с навлизането в пубертета и навлизането в нови групи
връстници и нови общности (особено при смяна на училището), създаването на нови
приятелства и запазването на стари, адаптирането към нови учители. Родителите често
се притесняват за новите отношения с учители и най-вече за новите приятелски кръгове
и референтни групи на децата си. Академичните проблеми са свързани с промяната в
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преподаването (например значително по-големия брой учители след 4-ти клас),
увеличаването на изучавания материал, повишаването на самостоятелността в ученето и
др.
Взаимодействието родители-училище едновременно се влияе от и влияе на тези преходи
и проблемите им. Стресът и трудностите при децата влияят на нагласите на родителите
към училището, учителите и другите родители. От друга страна, активното включване
на родителите в грижата за тези преходи е важно условие те да са по-леки. В
аналитичната част от доклада проблемите с училищните преходи се появяват в тревогите
на родителите на петокласниците, в притесненията от общуването на децата им с
ученици от горни класове, в недоволството от редките родителски срещи и др. Учителите
от своя страна споделят чести случаи на неподготвеност на родителите за променящите
се нужди на децата им, включително за увеличаващата се самостоятелност.
Участниците в интервенцията могат да се обособят в две отделни групи; от една
страна водещи и изпълнители: това са класните ръководители, учители, ученици от горни
класове (преминали критичните преходни периоди), родителите им, училищни
психолози и педагогически съветници. От друга страна са участниците, към които
интервенцията е насочена: ученици, преминаващи през критични училищни преходи и
родителите им.
Механизмът на действие включва потенциално много и разнообразни дейности в
рамките на програми за училищен преход. Тук са изредени няколко, без да се предполага
изчерпателност, като е важно да подчертаем, че училищата могат да избират и адаптират
измежду дейностите, както и да измислят свои решения, според специфичните си
условия. Важни принципи на програмите за преход са: 1) да способстват активна и
многопосочна комуникация между членовете на училищната общност по повод
очакванията, особеностите и нуждите на новия етап, в който навлизат учениците; 2) да
отговарят на специфичните нужди на всички участници – ученици, родители, учители;
3) да работят в посока изграждане и поддържане на училищна общност; 4) да се
самооценяват и развиват според динамиката на промяна на нуждите на участниците.
Дейности, подпомагащи успешния училищен преход:
● Обиколки с представяне на училището за ученици и родители.
● Менторство на ученици в преход от по-големи ученици.
● Придружаване за един ден на ученици от горните класове от новите ученици.
● Организиране на срещи за ученици и родители, на които се обсъждат разликите и
приликите между предходния и идващия клас (между начален и среден етап,
между прогимназия и гимназиален етап).
● Организиране на срещи между родители на деца от преходен клас и по-горни
класове.
● Разпространяване на информационни материали за родители и деца в преходен
клас.
● Изпращане на поздравителни писма до новопостъпващи деца и родителите им с
кратка информация за предстоящите мероприятия в преходната програма.
● Посещения на училището преди началото на учебната година и преди идването
на учениците от по-горен клас, с оглед по-спокойното ориентиране на новите
ученици и родители.
● Създаване на наръчници със съвети от ученици от по-горен клас към новите
ученици.
● Насърчаване на ученици от горните класове и Ученическия съвет да организират
събития за приемане на новите ученици в общността.
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● Организиране на събития за социализиране на ученици от различни класове (вкл.
нови ученици) като клубове, спортни дни, проекти в общността и др.
● Повишена активност на училищните психолози и педагогически съветници,
наблюдение на процесите на адаптация и социализация.
Организационни и подготвителни дейности:
● Проучване (неформално или чрез анкети) на очакванията на учителите към
новопостъпващите ученици.
● Проучвания на нуждите и очакванията на учениците и родителите, постъпващи в
ново училище или нов етап.
● Планиране на време за срещи, събития, дейности на училищния персонал.
● Провеждане на срещи за самооценяване на преходната програма между
училищния персонал.
● Планиране на цялостна програма за преход с логична обосновка на дейностите,
връзките между тях и ролите на участниците – с участието на учители,
администрация, родители и настоящи ученици.
● Подготовка на материали за новопостъпващи ученици и родители.
● Получаване на обратна връзка от ученици и родители за протичането и ефектите
от програмата.
● Идентифициране на най-ефективните дейности и на онези, които трябва да се
подобрят или да отпаднат.
Още веднъж да подчертаем, че всяко училище следва да подбере или създаде найподходящата комбинация от конкретни дейности. Няма как дизайнът на тази
интервенция да бъде зададен предварително и всеки дизайн може да бъде приложим само
в конкретното училище, за което е разработен.
В зависимост от пакета дейности необходимите ресурси за тази интервенция варират
най-вече според времето, необходимо за подготовка. Почти всички описани дейности са
икономични по отношение на финансови ресурси. Такива може да изискват печатните
материали и извънкласните дейности, макар че за последните има много съществуващи
възможности по програми на МОН. Например, би могло да се помисли също дали и
доколко на базата на предложената интервенция да се модифицират условията,
разписани по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ в едно нейно
следващо издание.
Основният ресурс е времето за подготовка и организация, което учителите и
администрацията трябва да отделят. Възможно е и да бъде необходима първоначална
подготовка (обучение) на учителите. Привличането на родители и ученици от горни
класове е подходящ начин за споделяне на вложеното време и отговорностите, като
участието на тези членове допринася и за приобщаването им към училищната общност.
Очакваните резултати на програмите за училищни преходи се проявяват в улесненото
преминаване на децата и родителите към нови житейски ситуации и етапи на развитие и
намаляването на възможностите за възникване на напрежение във отношенията между
родители и училище. От гледна точка на последното, предлаганата интервенция има
значителен превантивен потенциал.
В своята конкретика за очаквани резултати, по-лесните и по-развиващи преходи
допринасят за:
● По-здрави връзки на сътрудничество между деца, училищен екип и родители.
● По-малко стрес и маладаптивни поведения на децата.
● По-голяма привързаност на децата към училището.
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●
●
●
●

По-голяма приобщеност на родителите към училището.
По-сплотена и подкрепяща училищна общност.
По-голяма мотивация за посещаване на училище.
Подобряване и/или по-бързо възстановяване на академичното представяне на
учениците в преход

Възможностите за адаптиране са разнообразни; всъщност става дума не толкова за
възможности за адаптиране, колкото за вградена адаптивност и вариативност на
интервенцията. Интервенцията залага на няколко основни принципа, като позволява
разнообразни дейности, адаптирани към условията в училището. Сред факторите, които
влияят на адаптирането на интервенцията, са:
Възрастта и класа на преход.
Наличието на сплотена училищна общност.
Ангажираността на настоящите родители с училището.
Наличието на позитивни лидери сред учениците от горни класове.
Наличието на поколения родители, възпитаници на училището, което позволява
допълнителни дейности и поглед към училището в историята.
● Нивото на образование на родителите на децата в преход и предпочитаните от тях
средства за научаване на нова информация.
●
●
●
●
●

Интервенция „Общностно развитие“
Цел на интервенцията
Основната цел на интервенцията е чрез мобилизиране и стимулиране на общностните
връзки да се създадат възможности и предпоставки за по-добро взаимодействие между
родители и училище. По този начин се осигуряват и по-добри условия за пълноценно
развитие на децата, семействата и образователните професионалисти в рамките на
социалната общност, в която функционира училището. Тук образователният процес се
разглежда не само през взаимодействията, които съществуват на ниво класна стая или
училище, но и в мащабите на партньорски взаимоотношения, обхващащи по-широки
кръгове, характерни за социалната среда/мястото, в което функционира съответното
училище.
Необходимост от интервенция
Всяко училище е част от зададен институционален и нормативен ред, но разгръща своята
дейност в рамките на конкретна общност (то е винаги пространствено и социално
потопено в специфичен квартал, населено място или регион). Родителите,
образователните професионалисти и учениците се развиват и осъществяват своите
дейности в контекста на социални мрежи, които излизат извън стените на училищната
сграда и това обстоятелство следва да се взима предвид винаги, когато става дума за
възпитание или социализация. Следователно пълноценното развитие на децата и
плодотворното взаимодействие между родители и учители е неизбежно свързано с
начините, по които функционират и локалните общности. Именно в рамките на
локалните общности се изграждат типичните всекидневни образци и моралните
регулатори на поведението, реализират се житейските философии на успеха, разгръщат
се основите на формалните и неформалните норми на взаимодействие. Изследването
се натъкна на множество доказателства за това, както и за влиянието на обществените
отношения върху социалната среда в училище (например в “Фактори, влияещи на
социалната среда в училище” и в Приложение 3). Ето защо е необходимо
интервенциите на съответното училище не само да съобразяват, но и да са
насочени и към социалната среда извън училище.
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Това се осъзнава от респондентите, но същевременно се изтъква непрекъснато в контраст
със “затвореността“ на образователните организации, които по-рядко са активна страна
при разгръщането на партньорства и взаимодействия с външни на конкретното училище
организации (вж. например “Нагласи за промяна/активно отношение към социалната
среда в училище”, “Полезни практики, добри примери… или какво се случва там, където
нещата се случват добре”). Прави впечатление, че там където трайно се реализират
подобни взаимодействия и партньорства, обичайно ученици, родители,
професионалисти, но и представители на локалната общност са активни участници в
образователния и възпитателния процес, при което се реализират ползи както за
училището, така и за социалната среда извън него (виж например “Полезни практики и
добри примери по отношение на социалната среда”). Допълнително предимство на този
тип интервенции се изразява в закрепване на социалните отношения и стабилизиране на
социалните връзки, което е основен фактор за активиране на общностните механизми за
превенция на девиантно поведение, процеси на маргинализация или отпадане на
ученици. Там, където училището е активно потопено в рамките на социалния живот на
общността, обикновено нивата на агресия са ниски и професионалистите биха могли да
разчитат на допълнителна подкрепа от страна на представители на локалната общност
(виж Приложение 3).
Същност на интервенцията
Същността на интервенцията се изразява в поетапното и дългосрочно реализиране на
серия от мини-проекти в рамките на различни локални общности, които стимулират
засилване на социалните връзки в рамката на местна общност – квартал, населено място,
регион. Би било добре проектите да се водят съвместно от учители и родители, но с
активно участие на самите ученици – необходимостта от координиране на общите
усилия би укрепила доверието и връзката между тях. Споменатите мини-проекти следва
да се реализират в партньорство със значими организации, неформални групи и
личности, представители на местната общност, като основен център на дейността са
децата. Засилването на социалните връзки обогатява образователния процес, отваря
училището „навън“ и подобрява взаимодействието между семейството (видяно и като
съвкупност от родители и деца-ученици) и училището на основата на дейности, които са
оценявани като значими, релевантни и легитимни за и от местната общност.
Участници в интервенцията
Интервенцията би следвало да бъде стимулирана както от образователната
администрация (МОН, РУО), така и от местните власти, но осъществена и водена от
училищните професионалисти и родителите, при активното участие на децата.
Учителите и родителите са тези, които следва да обсъдят, изберат и инициират общи
дейности в партньорство с функциониращи на местно ниво държавни, частни,
неправителствени и неформални организации – читалища, библиотека, туристически
дружества, арт центрове и обединения, НПО, партниращи училища, бизнес и др. Тъй
като социалния контекст на всяко училище е специфичен, изборът на взаимодействие и
партньорство зависи от конкретните цели и значение, които училищната общност би
искала да реализира.
Механизмът на действие
И към момента МОН е обявило програми, през които могат да се подкрепят проекти в
рамките на предварително определени параметри за отпускане на ресурси (материални
и нематериални) и реализиране на дейността. Прецизиране на условията за подкрепа в
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рамките на съществуващи програми99 би могло да насочва към водещото участие на
педагози и родители с активно детско участие. Във фазата на разписване на идеята
основна роля могат да играят педагогическите колективи и официални структури като
Обществен съвет, Училищно настоятелство, но също и Ученически съвет, независими
формирани обединения и клубове. Важно е да се наблегне на стимулиране на
сътрудничеството и да се предотврати възникването на ситуации на вътрешна
конкуренция или условия за възникване на конфликт в рамките на училищната общност.
Предложенията биха могли да са насочени към партниране с местни организации,
включително бюджетни организации, неправителствени организации, бизнес
организации, неформални групи и структури на местната власт. Партньорството би
могло да се състои в общото реализиране на дейност, която подобрява развитието на
местната общност при водещо участие на семейства и професионалисти и се разгръща в
рамките на една учебна година. Тук следва да се има предвид, че става дума за дейности
с малък бюджет, реализирани от хора, които не се занимават професионално с
изпълнението на проекти и следователно е логично формите на отчитане на дейността
да бъдат леки.
Потенциално следните стъпки биха могли да спомогнат за реализиране на предложената
интервенция :
● Насочване на неголям ресурс от част от съществуващите програми (примерно
предложение за програма се съдържа в последната бележка под линия) за
подкрепа на МОН към проекти за развитие на местната общност, в които
училищата да кандидатстват съвместно с родители.
● Информационна кампания и консултации по места за училищни
професионалисти и родители; също така информиране на деца и представители
на местни организации и власти.
● Подкрепа за училищата и родителите в процеса на кандидатстване и отчитане.
● Консултация и допълнителна подкрепа на училищата и родителите, които успяват
да реализират успешна дейност, с оглед на устойчивост и продължение на
партньорството с цел развитие на общността, но извън рамките на конкретния
проект.
● Публично и медийно представяне на успешни практики.
Очаквани резултати
● Стимулиране и развитие на „вътрешно“ партньорство и общи дейности между
педагогически професионалисти и родители, насочено към социалната среда
извън училище;
● Повишаване на доверието между учители и родители;
● Стимулиране и развитие на „външни“ партньорства на училищната общност с
активното участие на учители-родители-деца и организации на местно ниво;
● Разгръщане на проекти, които стимулират развитие на местната общност и
засилване на социалните връзки;
● Насърчаване взаимодействието между деца и представители на местната
общност, а от друга страна - между семейства-училище-местни организации;
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Според изследователския екип например би могло да се мисли за такава модификация в рамките на
Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2; но тук разбира се, МОН много по-добре би могло
да прецени кои биха били най-подходящите възможности. Предимство на спомената Национална
програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2, което изследователският екип вижда, е възможността за
активното включване на повече родители в усилията да се задържи всяко дете в училище.
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● Превенция на агресията в училище и общността, намаляване на възможностите за
маргинализация и отпадане от училище;
● Възможности за дългосрочно реализиране на полезни за училищната и местната
общност културни, спортни и други дейности;
● Повишаване на легитимността и престижа на училищните общности и
образователната администрация в рамките на локалните общности.
Възможности за адаптиране
Предложението за интервенция дава възможност за включване на всяко училище, но и
на разнообразие от партниращи организации в рамките на всички региони от страната.
Тъй като логиката на проектите следва спецификата на местната общност, то
адаптирането на идеята е оставено изцяло в ръцете на конкретни екипи от училищни
професионалисти и родители, кандидатстващи за подкрепа. Те познават най-добре
локалния контекст и следователно всяко предложение за проект изначално ще съдържа
в себе си условия за неговата легитимност и значимост на местно равнище.
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