
ПРОЕКТ 
„УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“



СТИЛОВЕ НА ВЪЗПИТАНИЕ 
НА ДЕЦАТА В 

СЕМЕЙСТВОТО И 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ТЯХНОТО 

РАЗВИТИЕ



ДЕЦАТА ПОПАДАТ В ОПАСНИ 
СИТУАЦИИ И ТОВА ИЗИСКВА 

ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

• Как родителите трябва да предпазват детето? 

• Как се възпитава компетентно и самостоятелно 
дете?

• Трябва ли да дават свобода, да изказват похвали, 
да наказват?



РОДИТЕЛИТЕ ЗАДОВОЛЯВАТ МНОГО ОТ 
ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО:

ДОВЕРИЕ, СИГУРНОСТ, ОБИЧ, ТОПЛИНА, 
ЗНАЧИМОСТ, УВАЖЕНИЕ, ЗАКРИЛА И ПОДКРЕПА

В диалога с родителите си детето овладява много 
от техните ценности и възгледи.

Превръща ги в част от своето поведение и 
съзнание.

Самооценката и осъзнаването на собствения Аз 
започва с оценката на родителите.

Безрезервната любов полага основите за 
изграждане на собствената идентичност.



В СЕМЕЙСТВОТО СЕ СЪЗДАВАТ 
УНИКАЛНИ И СИЛНИ ВРЪЗКИ, КОИТО 
ОБИКНОВЕНО ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Тези връзки служат за модел на взаимоотношенията в 
училището и социалната общност.

Семейството е мястото, където децата научават езика, 
уменията и нравствени ценности на своята култура.

Пренебрегването или отчуждението от семейството 
почти винаги води до сериозни проблеми в развитието.



ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ РОДИТЕЛСКИТЕ 
СТИЛОВЕ НА ВЪЗПИТАНИЕ И ДЕТСКОТО 
ПОВЕДЕНИЕ:

АВТОРИТЕТЕН
АВТОРИТАРЕН
УГАЖДАЩ
НЕАНГАЖИРАН

•дружелюбни

• конфликтни и 
дразнещи

•импулсивно-
агресивни



Стил на 

възпитание

Приемане и 

ангажираност 
Контрол Даване на 

автономия 

Авторитетен топъл, 

откликващ, 

внимателен, 

чувствителен 

отправят се 
разумни 
изисквания за 
зрялост и се 
обясняват

детето се насърчава 

да изразява мислите 

и чувствата си

Авторитарен студен, 

отхвърлящ, 

унизителен 

много 

изисквания, 

прилагат се 

сила и 

наказания

вземат се решения 

вместо детето, не се 

изслушва неговата 

гледна точка

Угаждащ топъл, но 

прекалено 

задоволяващ 

потребностите

не се 

отправят 

изисквания

на детето се 

позволява само да 

взема решения, 

преди да е готово

Неангажиращ емоционално 

откъснат и 

дистанциран

почти не се 

отправят 

изисквания

безразличие към 

вземането на 

решенията и 

гледната точка на 

детето



АВТОРИТЕТЕН СТИЛ

• Авторитетни родители.
Потвърждават и обясняват 
необходимостта от 
правилата, демонстрират 
недоволство при лошото 
поведение. 

• Демонстрират удоволствие 
от положителното 
поведение и оказват 
подкрепа.

• Тук детските мнения и 
желания се обсъждат, има 
топлота и съпричастност.

• Дружелюбни деца
Добър самоконтрол, 
себеуважение, високо 
равнище на активност, 
топлота, загриженост, 
дружелюбност, интерес 
и любопитство, 
ориентиране към 
успеха.



ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
АВТОРИТЕТНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Авторитетното родителство е свързано с: компетентност, 

оптимистичното настроение, самоконтрол, упорството в задачата, 

сътрудничеството, високата самооценка, социалната и 

нравствената зрялост.

Децата се отличават със социална компетентност и отговорност и
доброто представяне в училище.

Децата разбират, че има и други нагласи, има и други начини на
възприемане на действителността.

Изграждат личната отговорност и самостоятелност.



АВТОРИТАРЕН СТИЛ

• Авторитарни родители

Ригидно поддържане на 
правилата, конфронтиране и 
наказване на лошото поведение, 
изразяване на гняв и 
неодобрение, правилата не са 
ясно дефинирани, детските 
мнения и желания не се вземат 
под внимание, нетопли 
отношения и съпричастност към 
това, което става с детето, няма 
планиране на съвместни 
действия.

• Конфликтни и 

дразнещи деца

Страх, тъга и нещастие, 

лесно раздразнителни, 

лениви, враждебни, 

изпълнени с вина, 

стресирани, агресивни, 

недружелюбни, 

безцелни.



ПОСЛЕДИЦИ ОТ АВТОРИТАРНО 
ВЪЗПИТАНИЕ

• Децата на авторитарните родители се отличават със социална некомпетентност, те са
тревожни, нещастни и с ниска самооценка; слабо разчитат на себе си и са склонни да
реагират с враждебност.

• Силовите методи за дисциплина ги правят по-агресивни.

• Момчетата демонстрират висока степен на гняв и открито неподчинение.

• За момичетата е по-вероятно да са зависими и смазани от предизвикателните задачи.

• Имат трудности в отношенията си с връстниците, не се ползват с влияние сред тях, тъй
като авторитарният стил не изгражда самоконтрола.



УГАЖДАЩ СТИЛ
• Угаждащи родители.

Правилата не са ясни, не се 
изисква тяхното спазване, 
отстъпчиви пред натиска на 
детето, несвързаност при 
дисциплинирането, слаби 
изисквания и очаквания за 
зряло и независимо 
поведение, пренебрегване 
или приемане на лошото 
поведение, скрито 
безразличие, гняв и 
раздразнителност, умерена 
топлота.

• Импулсивно-агресивни деца
Съпротива и неподчинение на 
изискванията на възрастните, 
ниска самоувереност, загуба на 
ориентация към постижение, 
загуба на самоконтрол, 
агресивност, лесна 
раздразнителност, 
импулсивност, безцелност, 
стремеж към доминиране.



ПОСЛЕДИЦИ ОТ УГАЖДАЩО 
ВЪЗПИТАНИЕ

• Децата искат много често техните желания да бъдат задоволени 
незабавно и не изпитват особено уважение към другите.

• Децата на угаждащите родители са импулсивни, неподчиняващи 
се и бунтарски настроени.

• Не са в състояние да се ориентират правилно за отношенията 
между хората, не са подготвени за ограниченията и 
отговорностите.

• Не са в състояние да се съобразяват с интересите на другите 
хора.



НЕАНГАЖИРАЩ СТИЛ

• Неангажиращи 
родители.

Това е най-
неблагоприятният тип за 
развитието на детето –
въобще отсъства стил на 
взаимоотношения в 
семейството. Те често са 
емоционално откъснати и 
депресирани, толкова 
смазани от житейския 
стрес, че нямат време и 
енергия за децата. Този 
тип родители не знаят 
много за своите деца, за 
тяхното поведение 
приятелства, интереси, 
проблеми.

• Импулсивно-агресивни 
деца.

Тези деца имат слаб 
самоконтрол и не могат 
добре да се справят със 
своята независимост. 
Хаосът и отсъствието на 
последователни, ясно 
изразени изисквания ги 
обърква и предизвиква в 
тях неувереност. Тези деца 
се отличават със слаба 
социална интелигентност.



ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕАНГАЖИРАЩО 
ВЪЗПИТАНИЕ

• Децата се нуждаят от своите родители и когато не 
получат грижи и внимание, те стигат до 
убеждението, че в живота на родителите има 
много по-значими неща от самите тях. Те нямат 
добро мнение за себе си, нямат цели, не се 
чувстват значими.

• Децата често изпитват страх и стрес, бунтуват се 
срещу родителите, стават неуправляеми, 
увеличава се вероятността за антисоциално 
поведение.

• В крайността си неангажираното родителство е 
форма на малтретиране на детето, наречена 
пренебрегване.

• децата и юношите демонстрират редица проблеми 
– слаба емоционална саморегулация, трудности в 
училище и антисоциално поведение. 

• Небрежните родители не се интересуват от 
живота на своите деца. Те често са емоционално 
откъснати.



СРАВНЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

• Децата на авторитарните родители са по-често 
без настроение, неуверени и затворени в себе 
си, докато при отстъпчивите родители децата са 
незрели, пасивни и зависими.

• Само децата на авторитетните родители се 
оценяват изцяло позитивно. Те са независими и 
самостоятелни, дружелюбни и енергични. Така 
че най-добре приспособените и социално 
развити деца са на родители, които обичат, но и 
изискват, обсъждат целите и стандартите на 
поведение на своите деца.



ЕФЕКТИВНОСТ НА 
АВТОРИТЕТНОТО РОДИТЕЛСТВО

• Топлите, ангажирани родители, които са сигурни в 
стандартите, налагани на децата, осигуряват модел на 
грижовен интерес и уверено поведение.

• Децата е много по-вероятно да се подчиняват и да 
приемат контрола, който изглежда справедлив и 
разумен, а не произволен.

• Авторитетните родители отправят подходящи 
изисквания и дават автономия на детето. Те насърчават 
децата към самостоятелност, като подпомагат високата 
самооценка и социалната зрялост.

• Подкрепата, приемането, ангажираността и разумния 
контрол, предпазват децата от отрицателните ефекти 
на стреса в семейството.



НЕАДЕКВАТНИТЕ РОДИТЕЛИ

• Ограбват детството на децата си, като ги натоварват със 
свръх отговорности. те придобиват свръх развито 
чувство за отговорност за всичко и всеки.

• Родителите, загрижени за собственото си оцеляване, 
карат децата да се чувстват невидими – сякаш не 
съществуват и са без значение.

• Неадекватните родители са неудовлетворени от живота 
и се страхуват от изоставяне и те не спират да дърпат 
конците, докато детето не загуби своята идентичност.

• Правят неблагоприятни сравнения между децата си, 
което нанася вреда за самочувствието, поражда 
негодувание и ревност между тях. 



В СЕМЕЙСТВО НА
ЛЪЖИ И ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОХОЛ

И НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

• Лъжата в семейство кара детето да отхвърля 
собствените си чувства и възприятия.

• Пораждат се вина, недоверие, болезнена плахост 
и необщителност, изолация.

• Вниманието за потребностите на децата липсва, 
затова и те имат чувството че са невидими.

• Децата на алкохолиците и наркозависимите,
получават в наследство акумулиран гняв, 
депресия, загуба на радостта от живота, 
подозрителност, влошени лични 
взаимоотношения.



ЕМОЦИОНАЛНИТЕ  НАСИЛНИЦИ 
• Често подлагат децата на словесни атаки относно 

външния им вид, интелигентността, стойността 
като човешко същество.

• Негативната оценка поражда свръхчувствителност, 
плахост и недоверие, ниска самооценка, 
неадекватност.

• Те поставят непостижими цели, невъзможни 
очаквания и променящи се правила, често скрити 
зад желанието да се постигне съвършенство.

• Склонността към самоубийство и излишно 
излагане на риск е обичайният резултат.



ФИЗИЧЕСКИТЕ НАСИЛНИЦИ

• Имат слаб самоконтрол и посягат на децата си, за да се 
разтоварят от напрежението.

• Родителите са тези, които носят отговорността за 
изблика на насилието.

• Насилието е единственият начин за справяне с 
проблемите и чувствата, особено гнева.

• Децата стават уязвими, страхливи, недоверчиви и 
неподготвени за живота.

• физическо наказание предизвиква у детето силни 
чувства на недоверие, вина, фантазии за отмъщение и 
самоомраза, а в дългосрочен план ниско себеуважение, 
гняв и насилие.



НАСЪРЧАВАЩИ МЕТОДИ:

•Рефлексивно слушане;

•Аз-послание;

•Беззагубен метод за разрешаване на 
конфликти



ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО В 

ПОЛЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
•Стратегия на сътрудничество

Учители Родители 



РОДИТЕЛ                УЧИТЕЛ

• Създава се безопасна и стимулираща среда за 
децата, в която те се чувстват мотивирани и 
насърчава тяхното любопитство.



ФОРМИ  НА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

• Информационни 
форми

Родителска среща;

Телефонно обаждане;

Имейл;

Бележник;

Електронен дневник

Образователни форми

Консултации; 

Курсове за родители; 

Училище за родители; 



ФОРМИ  НА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

• Форми на пряко участие 

училищно настоятелство ;

участие в обществен съвет

• Дарителски форми 

спонсорство;

работа на двора;

организиране на базари;

ремонти



•Никой човек не трябва да създава на 
света деца, без да е готов да упорства до 
края на природата им и образованието.

Платон



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


