
 

  12 съвета за общуването 

между учители и родители 

 
Общуването на учителите с родителите има свои особености. 

Основното, което трябва да определя взаимодействието, е 
професионализмът на учителя, именно тогава са възможни резултатно 

комуникиране и възможност да се избегне евентуална конфронтация. 

Често родителите не са в състояние да разсъждават аналитично, когато 

определят и разрешават проблема. Традиционно те търсят причината в неправилния 

подход на педагозите, рядко – в лошото възпитание на своето дете. Ролята на 

педагога (лице професионално подготвено, психологически образовано, 

етически просветено) – не е да обвинява родителя, а да окаже помощ при 

разрешаване на проблема. 

 

 

Ето някои правила, които бихме могли да спазваме 

при общуване: 

 
1. Демонстрирайте уважение към родителите.   Именно Вие трябва да сте 

образец на поведение. Това не се изключва при никакви обстоятелства, дори и при 

нетактично, некоректно поведение на родителя. В противен случай тръгва 

разрушително общуване, когато възрастните, попадайки в плен на своите емоции, не 

са в състояние да помогнат на дете. 

Уважението към педагога е другата страна на общуването. Но и тя повече 

зависи от тактиката и поведението на педагога. Именно педагогът трябва да 

направлява поведението на родителя, инициирайки необходимия начин на 

поведение, давайки образец на родителите. Педагогът се грижи не само за 

изграждане на уважение към себе си, но и на общо уважение към всички педагози, 

към училището като институция. 

 

 2. Поканата за разговор трябва да е от позицията на загриженост, а не на 

критиката, обвинението, заплахата. 

 

3. Намерете подходящо място за провеждане на беседата, където няма да ви 

попречат. 

 

 

 



4.Старайте се да влезете в словесен и емоционален контакт и да 

съсредоточите върху себе си вниманието на събеседника. 

Това умение не се отдава лесно, но е абсолютно необходимо. Основно средство 

на това общуване се явява словото. Както е писал Сухомлински:”Мъдрото слово 

доставя радост, а глупавото и злобното, необмисленото и нетактичното носи беда”.  

Понякога се случва така, че човек не е казал нито една рязка, обидна дума, но 

тонът, с който говори, предопределя поведението на събеседника. Ако в гласа на 

учителя се усети студенина, то родителят веднага се настройва на аналогичен тон. 

Интонацията, с която говорим, е много важна при установяване на контакт. 

 

5. Умейте да говорите и да слушате събеседника. Това е едно от най-важните 

правила на общуването. 

 

6. Придържайте се към откритото общуване – от това зависи 

резултативността при разрешаване на проблемите.В същото време имайте предвид, 

че когато родителите споделят семейни тайни, не бива да се явявате в ролята на 

съдия, оценяващ ситуацията. Запазете тайните – така ще запазите добрите 

взаимоотношения с родителите. 

 

7. Започнете беседата с положителните моменти, по такъв начин има 

възможност да повлияете на отношението на родителите към по-нататъшната беседа. 

 

8. Избягвайте прекалените негативни характеристики, сравненията с други 
деца, други семейства, понеже родителите често ги възприемат като критика по 

техен адрес. 

 

9. Не обвинявайте за лошо поведение и слаби оценки, изисквайки подобряване 

на положението – не всеки родител знае как да постъпи, как да поправи положението 

– дайте пед. съвети и препоръки, намерете начин да убедите родителите в 

разумността на вашите съвети. 

 

11. Намирайте начин за изслушване на критическите забележки по Ваш 

адрес и адреса на Вашите колеги. Правилно преценявайте истинността на критиката. 

Намирайте подходящи начини за реагиране.  

 

12. Не забравяйте, че главната цел на общуването е детето. Ако между 

учителя и родителя съществува неприязън един към друг, то тя трябва да се 

преодолее в името на детето. Детето, загрижеността за неговото благополучие са 

целта, мотивът и начинът на общуването с родителите. 

 


