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НА УЧИЛИЩЕ – ПОЗНАТО И НЕ СЪВСЕМ

Уважаеми родители и колеги!
За всички ни – ученици, учители и родители, предстои една по-различна 

учебна година . В обществото се случват процеси на различни нива – 
социални, здравни, икономически, политически, културни, глобални, които 
съпътстват познатото на всички ни традиционно започване на нова учебна 
година, с очаквания, с тревоги и с надежди, свързани с образованието на 
децата .

Устойчивостта, приемствеността, натрупаният богат опит в образовател-
ните традиции ще са фактори, които ще ни подпомагат заедно да преминем 
и през учебната 2020/2021 година, в присъствено обучение или в обучение в 
електронна среда от разстояние .

Динамично променящите се обстоятелства ще способстват за своевре-
менното развитие на уменията за самостоятелност на вашите деца и наши 
ученици . С пристъпването прага на училището от първокласниците и вто-
рокласниците, родители, учители, училищно ръководство – всички възраст-
ни, ангажирани с децата, сме с представата за изключителната роля, която 
имаме за израстването им по отношение на усвояването на знания; на уме-
ния за общуване; на умения за самостоятелно планиране и изпълнение на 
различни задачи . 

След семейството, училището е следващата социална среда, в която 
децата научават много за живота – за правилата, за взаимоотношенията: с 
връстници, с по-големи ученици, с учители, с други специалисти; преживяват 
по свой начин моменти на справедливост или несправедливост, на честност 
или нечестност, на лоялност или липса на такава, на справяния или пък на 
грешки; на очарование или разочарование; на изненада; на постижения; на 
признание; на похвала и т .н . Цялата палитра от възможности за обучение 
и за придобиване на социален опит в училище насърчава формирането 
представата на децата за тях самите, за техните умения и способности и ги 
подготвя за самостоятелно справяне в различни житейски ситуации .

В достигането до уменията на децата за автономност, адаптивно поведение 
и гъвкави решения, ние възрастните (родители и учители) имаме много 
важна и споделена роля . Като училищен екип ние ясно отчитаме всички 
усилия, които родителите са положили във възпитанието на децата до 
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встъпването им в училище, както и всички очаквания, надежди и тревоги, с 
които ги водят при нас . Поради това сме с нагласа и с отговорност да споделим 
тежестта не само на обучителния, но и на възпитателния процес, заедно с 
родителите, обединени от глобална цел – да съдействаме в усвояването на 
знания, в изграждането на умения и навици у нашите ученици, които ще 
им носят увереност, самочувствие и мотивация за справяне в житейски 
обстоятелства .

Всяко училище има свой облик, своя специфика, своя разпознаваемост . За 
поредна година важен акцент в дейността на Средно училище „Гео Милев“-
Варна ще бъдат срещите и дискусиите с родители, с приоритет – с родители 
на първокласници и второкласници . Това е нашата подадена ръка към 
семействата, за опознаване, за зачитане и разбиране на многообразието, за 
намиране на общото, както и на специфично индивидуалния подход, когато 
се наложи . Всяко дете е важно и значимо, неговото израстване и развитие 
– също . С особена отговорност в СУ „Гео Милев“ поемаме ролята си на 
домакини, на обучители и възпитатели . Вярваме, че откритост, доверие, 
съгласуваност и активен диалог между училище и семейство още в началото 
на училищния път на децата, са гаранцията за съвместно справяне с каквито 
и да е (не)предвидими ситуации .

Чувствителност, разбиране, подхождане в дълбочина към потребностите 
на учениците, ни мотивират за работа по проект „В разбиране на различието . 
Заедно да прочетем и сътворим“ на СУ „Гео Милев“, финансиран от Община 
Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ . Настоящето помагало 
е част от дейностите по проекта .

На страниците на тази книжка е споделеният ни опит от срещите 
и дискусиите ни с родители на наши ученици . Примерите са реални, 
представени открито от родители . Целта ни – учениците ни да знаят, да 
могат, да успяват сами, надяваме се съвпада с представите и целите на 
родителите . Има различни пътища за достигането на тази глобална цел . 
Ние представяме възможни пътечки и подаваме ръка на родителите за 
дългосрочно съвместно пътуване в усвояването на знания и умения от 
нашите ученици .

Помагалото е ориентир за родители и в подкрепа на богатия опит на 
учителите начален етап в СУ „Гео Милев“, допълвайки практиката им с 
алтернативни педагогическо-психологически насоки .

Важен акцент в книжката е поставен върху процеса на окуражаване на 
учениците в първи и във втори клас и върху развиването на способностите 
на децата за сътрудничество . 

Благодарност към колегите начален етап, споделящи от своя дългогодишен 
опит – преживявания, страхове, подходи, практики, надежди и съхраняващи 
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отговорност, активност и желание за принос в обогатяването на училищния 
модел за работа в позитивен климат на заедност, сътрудничество, подкрепа, 
професионално споделяне и израстване .

С надеждата помагалото „Ролята на възрастните за формиране на 
самостоятелност у децата“ да провокира нови дискусии, инициативи и 
съвместни дейности между СУ „Гео Милев“ и семействата, показвайки 
на децата ни, че уважението, сътрудничеството, успехите, постиженията, 
различията, творчеството имат други измерения и удовлетворения, когато 
са споделени .

Албена Павлова
Директор на СУ „Гео Милев“

Варна, септември 2020 г.
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РОДИТЕЛИТЕ ПОД СВЕТЛИНАТА  
НА ПРОЖЕКТОРИТЕ

„Дай на някого риба – ще го нахраниш веднъж. 
Научи го да лови риба – ще се храни сам винаги!“

Ориенталска мъдрост

Новата учебна година 2020/2021 вече е тук . Обичайна или различна? С 
множество въпроси; с отговори – ясни и не съвсем; с полюсни мнения; със 
страхове; с надежди; с очаквания… 

Като сцена, с мигновени декори… 
Като сцена, с постоянни актьори – ученици, родители, учители, способни 

да усвояват в движение всякакви роли и да изиграват великолепно и най-
трудния спектакъл! 

Най-малките актьори – учениците от първи и от втори клас, най-много се 
нуждаят от подкрепа и насърчаване, за да изявят способностите и таланта 
си . И осветени от прожекторите на училищната сцена, са не само те и 
учителите им, но и родителите им .

Следващите редове могат да бъдат написани от родители . Родители, 
които заедно с децата си преминаха през дистанционното обучение през 
втория срок на отминалата учебна година . Родители, които вероятно научиха 
много; които имат какво да споделят, да предложат, да допълнят; които ще 
подкрепят децата си в каквито и да е обстоятелства и които вероятно нерядко 
се питат: „Как?“, „Докога?“, „Докъде да съм аз?“, „Кога ще може сам/а?“, „Мога 
ли да гласувам доверие на детето си да пробва само?“, „Нямат ли край тези 
домашни?“, „Докога аз ще подготвям раницата?“, „Кога ще се научи да става 
навреме?“, „Все едно аз съм ученик, а не детето ми!“ и т .н .

Сложната обстановка в обществото логически поставя на училищната ни 
сцена актуалната, за родители и учители, тема за самостоятелността на децата . 
Самостоятелност, която би помогнала за бързата адаптация, за проявите на 
лична активност и ангажимент на малките ученици . Колкото повече разбиране 
и усилия вложим в конкретизирането, развиването и усъвършенстването 
на това детско умение, толкова всички ние – деца, родители и учители, по-
спокойно и по-уверено ще преминаваме през всякакви изпитания . Когато 
сме посели у детето семенцето: „Разбира се, че можеш. Опитай! Наблизо 
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съм!“, с лекота ще съпровождаме неговото израстване и с удовлетворение ще 
виждаме изпълнена мисията ни на родители . Ще проявим гъвкавост, мъдрост 
и далновидност, ако се възползваме от настоящите обстоятелства, които 
изискват от нас-възрастните – автентичност, адекватност и своевременност, 
като въвлечем децата да поемат своя дял отговорност, съобразно възрастта 
и възможностите им .

Дали и кога децата ще формират умения за самостоятелност, зависи 
от родителите . От дългосрочната цел, която родителите са си поставили 
за своето дете . Дали то да расте обичано, с увереност, със самочувствие, с 
любопитство да открива свои умения и способности или напротив – да се 
чувства отхвърлено, да расте зависимо, неуверено, колебаещо се, съмняващо 
се, нямащо желание да пробва, проявяващо безпомощност . . . 

Колкото по-рано започне осъществяването на първата възможност 
(самостоятелно дете), толкова по-рано и двете страни (дете и родители) ще 
са изпитали радостта от самостоятелността . Детето ще може да се справя с 
изисквания и задачи за своята възраст, ще опознава себе си и възможностите 
си, ще има постижения и успехи, ще получава похвали, награди и с интерес 
ще подхожда към нови умения и предизвикателства . Родителите ще изпитат 
удовлетворението, че детските отговорности са детски отговорности  („Ти 
знаеш как, правил/а си го вече, не е моя работа“); ще имат повече време за 
себе си; с увереност ще подхождат към следваща стъпка от формирането на 
умения за автономност у детето . 

Тази възпитателна „картина“ е възможна! 
Какви ли идеи може да са в помощ, за да изглеждат нещата по този начин?
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САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ПОТРЕБНОСТИТЕ: 
„СВЪРЗАН“, „СПОСОБЕН“, „СЪЩЕСТВЕН“, 

„СМЕЛ“

Самостоятелен – прил. 1.Който може да съществува сам; незави-
сим; отделен. 2.Който не се влияе от други,  

а стои на своето схващане.  
(Български тълковен речник, София, 1993 г., БАН)

Да допълним с още нюанси определението от тълковния речник . 
Самостоятелността може да се разглежда като способност за независими 
действия, съждения, предприемане на инициативи, решителност . 
Самостоятелният човек е способен да анализира жизнената ситуация, да 
взема решения, да планира, да извършва поредица от дейности и да отговаря 
за своите постъпки .

И така – нашите деца са ученици в първи или във втори клас . Вече са 
големи, вече са ученици (това чуват те за себе си) . И родители и учители 
имат очаквания и изисквания към тях – да могат да се справят сами . Те ще 
могат, ако мама и тати (и госпожите) знаят за четирите „С“-та – „Свързан“, 
„Способен“, „Съществен“, „Смел“ .

Можем да се справим .  
Може да допуснем грешки,  

но целта ни е не съвършенство, 
а усъвършенстване на умения 

(не резултат, а процес) .

Преминаване от  
незрялост към зрялост,  

от неумение към умение,  
от безпомощност  
към автономност . 
Без умения няма 
самостоятелност . 

Насърчаваме развиването 
на уменията на децата .

Фиг . 1

Потребности,  
осигуряващи  

баланс

Да си приет да принадлежиш към 
семейство, група, клас, отбор . . . 
Когато това се случва, децата се 
чувстват обичани, приемани и  

готови да сътрудничат .

„Мога да го направя!  
Имам умения  
да се справя!“ 

„Вярвам, че мога 
 да се справя 

 с каквото дойде!“ 

„Да зная, че приносът ми е от 
значение, оценен е . Моят принос 
е част от изпълението на общата 

задача . Мога да давам!“ 

Свързан

СпособенСмел

Съществен
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СВЪРЗАН ИЛИ СПОСОБНОСТИ ЗА ОБИЧ

„Свързан“ означава да си обичан, да си уважаван, да си приет, да 
чувстваш, че принадлежиш към семейството си на първо място, след това, 
че принадлежиш към някаква група – в детската градина, на детската 
площадка, към приятелска група, в класа, в отбора, в екип и т .н . 

Началото на тази свързаност е раждането на детето и посрещането му в 
семейството . Приемането му такова, каквото е . Отглеждането на малкото 
бебе е съпроводено с много грижи, всеотдайност, много време, търпение, 
повторения, вяра и надежда, че в това малко същество са заложени много 
качества, способности, много таланти и е въпрос на време да се покажат 
(детето да започне да се усмихва, да бърбори, да върви, да играе…) . В 
научната литература тези качества – обич, грижа, време, търпение, вяра, 
надежда се наричат първични способности или базови потребности . 
Развитието ни като човешки създания до голяма степен се предопределя 
от качеството на първичните грижи, които сме получавали като малки, 
колко сме били приети, доколко са откликвали на нашите потребности – 
от храна, вода, сън, допир, игра, емоционално „захранване“… В този първи 
етап от съществуването на детето важна е ролята на майката – на нея ѝ е 
дадено да „владее“ тази първичност и да дава на малкото същество . Само 
за сравнение и съпоставка – има разлика между деца, отглеждани в семейна 
среда от раждането им и деца, отглеждани в институция (където грижа за 
тях е имало, но формална, без емоционална съставка и нерядко такива 
„институционални“ деца не могат да се почувстват свързани, не могат да 
почувстват, че принадлежат, поведението им често е такова, сякаш че все 
нещо не им достига) . 

Да се чувстваш свързан е потребност за цял живот . Можем да съдим и по 
себе си . Когато има място, на което се чувстваме обичани, приети, уважавани, 
по-лесно можем „да презаредим“ и да преминем през всякакви несгоди .

Ако се върнем на самостоятелността на децата и важността на това да 
усещат, че принадлежат към семейството (респ . – към групата на класа), 
означава още към тях да се отнасят с уважение, да не бъдат  нагрубявани, 
да бъдат изслушвани, да се чувстват разбрани . Такива деца се чувстват 
спокойни, уверени и в готовност да съдействат и да се съобразят с 
ограничения и правила (защото знаят, че няма да бъдат наранени, няма да 
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се чувстват обидени, засегнати, имат доверие в тези, които са наложили 
ограниченията, защото преди това са били приети от тях) . 

Първото „С“ – „Свързан“ се случва най-интензивно и е най-преобладаващо 
докъм третата годинка на децата, разбира се продължава и след това, но 
малко по-приглушено, не с толкова голям приоритет, отстъпвайки място за 
изява на актуалното вече второ „С“ – „Способен“ .
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СПОСОБЕН: УМЕНИЯ, ПРАВИЛА, 
ОКУРАЖАВАНЕ

Да си представим едно дете на 3-4 годинки, неговите действия, актив-
ност, любопитство и да отнесем това към „Способен“, към умения . На 
тази възраст децата са изследователи, искат всичко да видят, да пипнат, да 
пробват, да кажат, катерят се, играят, „непослушни“ са… Можем да про-
дължим с изброявания на дейности, които вършат 3-4-годишните малчу-
гани . Всъщност това е тяхното първо сериозно порастване и навлизане в 
социалния свят . Свят, в който има разрешени и забранени неща; свят, в 
който те разбират, че могат сами да направят нещо за себе си или за дру-
гите; свят на развиване на уменията, които ги водят към поредната доза 
независимост и отделяне от възрастния . Примерите може да са всякакви 
– сами се хранят, обличат, обуват, рисуват, строят с различни конструк-
тори, режат с ножица; имат желание да помагат вкъщи – в приготвянето 
на различни ястия, в почистването или пък – в ремонтните дейности на 
тати; по-умели са на детската площадка – катерят се, люлеят се, карат коле-
ло и т .н . и т .н . И забелязват, че колкото повече упражняват извършването 
на някаква дейност, толкова по-умели стават и могат да пробват следваща 
дейност, присъща на възрастните . Любопитството и нагласата им да усъ-
вършенстват своите умения, които ги правят самостоятелни, бързо ще ги 
водят до нови успешни резултати, ако имат подкрепата от страна на въз-
растните, ако са насърчавани и ако не им се отнема „правото“ да вършат 
нещо, с което могат да се справят сами („Мога да си връзвам връзките на 
обувките сам, не трябва да ми отнемат това право“) .

Жокер за родители: Не правим вместо децата нещо,  
което те могат да вършат сами!

Когато забележим усвоено от детето умение, добра идея е да го поздравим: 
„Вече знаеш как сам/а! Не се нуждаеш от моята помощ. Поздравления! Отсега 
нататък – можеш!“ . Можем да насочваме и да съпътстваме усъвършенства-
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нето на умението, но не правим вече вместо детето, 
става негово задължение и отговорност – не го храним, 
не го обличаме . Подкрепяме как да не обърка дупките 
на копчетата, но не закопчаваме копчетата на ризката 
вместо него… Самостоятелността е и отговорност ;) . 

В етапа на второто „С“ – „Способен“ детето се 
сблъсква с правила и изисквания и е важно родителите 
да имат нагласата за отстояването им . Да се въоръжат 

с търпение, време, постоянство и добронамереност в отстояването на 
социалния ред, с който детето трябва да свикне (ставане сутрин, хигиена, 
закуска, детска градина/училище, лягане в определено време и т.н.) .

Жокер за родители: Бързите решения не предлагат  
дългосрочен ефект. 

Ако родител подготви раницата, става по-бързо, но изземва отговорността 
на детето и се стига до конфузното за всички „Мама не ми е сложила това“ . 

В етапа на „Способен“ е важно като родители да си напомняме за 
родителския авторитет . Той е общ и се носи и отстоява от двамата родители . 
Това предполага съгласуваност в изискванията на двамата родители и 
ненамеса в „дисциплиниращата“ акция на другия родител . Който родител 
е започнал възпитателно, поучително или санкциониращо действие, той 
трябва да го довърши . Другият не посредничи в това взаимоотношение, не 
подкопава усилията на своя партньор пред детето . Както казва народната 
мъдрост: „Когато единият гълчи, другият мълчи!“ . 

Какво преживява и какво научава по този начин детето: „Това е . Няма 
мърдане . Явно трябва да се съобразявам и да постъпвам, както ми казват . 
Няма кой да ме измъкне и да ми улесни живота“ . Подобен подход от вкъщи 
помага на децата лесно да се приспособят към многото изисквания и правила 
след това в училище – усвоили са разбирането, че всъщност правилата 
имат смисъла да те предпазват и да гарантират здравето и сигурността ти . 
Правилата в житейски план имат същата функция .

Важен елемент на „Способен“ е детето да бъде насърчавано, да бъде 
окуражавано да усъвършенства умения или пък да учи нови . 
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Жокер за родители: Окуражаването е процес.  
То е постоянно, динамично, продължава във времето. 

Окуражаването помага на децата да се опознават  
и да проявяват смелост. 

Да насърчаваш детето е различно от това да го похвалиш . Похвалата 
е еднократна, за конкретен резултат . Детето те изненадва с великолепно 
изпълнение на дейност и ти спонтанно изказваш похвала: „Браво! Успя!“ . 
Окуражаването е пътят до достигане на похвалата . Окуражаването е 
родителският поглед далеч напред – „Детето трябва да се научи да чете и да 
пише, да работи с компютър, за да има достъп до информация, за да разбере 
какво умее, какво му е интересно, с какво иска да продължи да се занимава, 
какво ще учи още, какво ще работи . . .“ .

Окуражаването е вдъхване на доверие и смелост на децата да пробват . 
Децата проявяват смелост, когато родителите и другите възрастни около 
тях, им създават безопасна среда, в която могат да практикуват развиващата 
се у тях автономост и иницитивност, където могат да грешат, без да изпитват 
съмнение, вина или срам .

Как подпомагаме детето да се чувства Способно? 
Кога да започнем да го приучваме към самостоятелност?
В момента, в който детето подскаже, когато прояви инициатива, 

любопитство и желание (дори и в най-ранна бебешка възраст).

Жокер за родители: Поведение на възрастния  
при усвояване от детето на нови умения и навици. 

Усвояване на умение, навик  
„Способен“

Възрастните (родители/учители) Децата
1 . Показват, обясняват, правят . Наблюдават .
2 . Изпълняват заедно .
3 . Наблюдават . Правят, опитват сами .

4 . Не правим вместо децата нещо, 
което те могат да вършат сами!

Могат сами! Усвоено умение!
Способни!
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Тези стъпки са приложими във всяко ново научаване . Всъщност и 
в училище, в първи и във втори клас се случва същото – учителят първо 
показва, обяснява . След това прави заедно с класа упражнение, помага на 
някои деца индивидуално . След това дава възможност да пробват сами, 
отново с готовност да подпомогне и насочи и едва на последния етап – дава 
самостоятелни задачи, домашна работа .

Спазвайки тази последователност, възрастните са предвидими за децата . 
Децата усвояват този алгоритъм и са спокойни в научаването на поредната 
новост, на поредното умение . Бихме казали, че има такава зависимост: 
„Предвидими възрастни – компетентни деца!“
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СЪЩЕСТВЕН: ПРАВО НА МНЕНИЕ  
И ПРАВО НА ИЗБОР

Третото „С“ от схемата на потребностите е „Съществен“ – човек да 
знае, че неговият принос е важен, видян е, зачетен е, оценен е . Да има 
преживяването, че може да дава на другите и е ценен със своето участие в 
обща задача – в семейството, в училище, в отбора, за приятелите си .

Как да постигнат това родителите? Какво в ежедневието е добре да се 
прави, че тази потребност да има отклик в детското преживяване за себе 
си?

Да обърнем внимание на две съставки – на възможността децата да 
изразяват своето мнение, да дават предложения и на способността им да 
правят избор .

Неслучайно в Конвенцията на ООН за правата на детето, е упоменато, 
че на децата се осигурява правото да изразяват възгледите си по всички 
въпроси, отнасящи се до тях, като на детските мнения следва да се придава 
значение, съответстващо на възрастта и зрелостта им .

Извън текстовете на този важен документ, когато се допитваме до детето, 
когато го насърчаваме и изчакваме да изрази мнението си за неща, които 
го касаят, възрастните вече сме използвали един от начините детето да се 
чувства потребно, да разбира, че от него зависи нещо . Нерядко децата дават 
оригинални и приложими решения за ситуации, които касаят тях самите, 
стига да бъдат попитани . Ако един малък ученик се върне с контролно, 
на което е допуснал грешки, родителят може да попита: „Какво мислиш да 
предприемеш, ако желанието ти е следващия път да се представиш по-
добре? Имаш ли нужда от моята помощ?“ 

Децата много добре знаят как да се справят със свои затруднения . Ако 
бъдат окуражавани да изразяват своето виждане и бъдат подкрепяни в 
уточняване на последователността от действия, която е нужна в конкретния 
случай, те много по-мотивирано и съдържателно биха се заели със своите 
задължения и биха проявили инициатива и активност .

Ученик: „Имам четворка по математика“.
Родител: „Това добре ли е за теб?“
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Ученик: „Мислех, че мога повече…“
Родител: „Аха. Би искал по-висока оценка. Какво си готов да правиш, за 

да я постигнеш?“
Ученик: „Ще решавам повече задачи“.
Родител: „Как си го представяш? По кое време през деня ще решаваш? В 

кои дни? По колко време на ден? Колко дни? Ще дадеш ли знак на госпожата, 
че искаш да бъдеш изпитан? Имаш ли нужда от моята подкрепа?“ 

Когато се задават подобни уточняващи въпроси, тогава заедно – дете 
и родител, могат да изработят добрия план за справяне . Родителят е 
съдействал активността да дойде от детето . Родителят зачита правото на 
мнение и на участие на детето . Помага, компенсирайки липсата на социален 
опит на детето, като насочва, подсказва различни обстоятелства, насочва 
към детайли и конкретни дейности, така че първоначалната идея на 
детето да стане осъществима . В подобна обстановка децата са с по-голяма 
готовност за активност, за съдействие и сътрудничество и в очакване да 
получат обратна връзка за своя принос . 

В представената ситуация родителят би могъл да подходи и по различен 
начин: да „нареди“, да изиска оттук нататък детето да решава задачи по 
3 часа всеки ден, без телефон/компютър/телевизия…, докато започне да 
получава шестици . Какво би се случило тогава с малкия ученик? С голяма 
вероятност – детето ще има преживяване за несправяне, за наказание, за 
усещане, че не е полезно, не е значимо, не допринася, без стойност и … и 
по 5 часа да решава задачи – шестица вероятно ще получи, резултатът в 
отговор на потребността „Съществен“ обаче, какъв ли ще е?

Включването на децата в обсъждане на въпроси, които ги касаят – 
и вкъщи, и в училище, в изключителна степен способства за тяхното 
израстване и знание на какво са способни, от една страна и провокира 
тяхната отговорност да се включат в изпълнението на предложеното от 
тях, от друга страна, т .е . – отново е развиване на тяхната самостоятелност .

„Допитването“ до децата в ежедневен, „непретенциозен“ план, може да 
изглежда по този начин: „Имаме да се справим с такава задача …….. Какво 
ви хрумва, какво можем да направим?“ 

(„За Коледа е добре да си украсим стаята. Какви са вашите предложения? 
Кой с какво може да се заеме?“)

(Какви ли правила ще ни помагат по-лесно да се организираме и да се 
разбираме по-добре? Какво мислите вие? Споделете каквото ви хрумва.“)

Когато децата участват със свое мнение във вземането на решения, 
активността им за съдействие и сътрудничество нараства, защото се 
чувстват част от решението . Решението един път ще е резултат от 
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тяхното лично предложение, следващ път – от нечие друго… Децата вече 
ще са преживели, ще са усетили, ще са изпитали какво е да допринасяш, да 
даваш и да е ценна твоята дейност, твоята част от общата задача . 

Със зачитане на мнението в „Съществен“, е свързана и възможността 
за избор на детето .

Добра идея е от най-ранна възраст да приучваме детето да прави избор 
и да осъзнава и да знае, че изборът винаги върви с отговорността за него . 

Жокер за родители: Когато даваме възможност  
за избор на детето, е важно предварително  

да дадем информация какви последствия  
носи всеки избор.

Детето няма социалния опит на възрастните и не би могло да предвиди 
само всички последствия . За да може да понесе отговорността от избора си, 
то трябва да знае очертанията и детайлите на последствията .

 
„Имаме 100 лв. Трябва да ти купим раница, маратонки, яке.
Възможностите са следните:
1. Да купим по-скъпи маратонки и яке. Няма да останат пари за раница, 

ще се наложи да ползваш раницата от миналата година, която е 
малко износена.

2. Да купим хубаво яке и раница. Маратонките ти могат да издържат 
още месец-два, тогава ще имам възможност да заделя парички за 
маратонки.

3. Може да купим и трите неща. Има чудесни намаления на раници, така 
че като сме купили яке и маратонки, колкото парички са останали, за 
толкова ще купим раница, все ще намерим подходяща.

 Помисли и избери какво да бъде.“

Когато сме представили подобна информация пред детето – възможности 
и последствия, тогава то може да избира и предварително знае какво следва 
и може да понесе отговорността за това .

Не е добра идея да спестяваме последствия от даден избор: „Нали 
искаше тази скъпа раница! Е, имаш я, но сега няма пари за друго!“ – освен, 
че е унизително и незачитащо детето, но и по този начин не възпитаваме 
предвидливост; знание как се прави избор; съобразяване с различни 
обстоятелства и т .н .
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СМЕЛ.
ВЪЛШЕБНОТО „КАКВО“ ИЛИ СТРАШНОТО 

„ЗАЩО“? НАПРЕДЪК ИЛИ СЪВЪРШЕНСТВО?

Четвъртото „С“ в нашата схема е свързано със смелостта – „Смел“ .
Отнесено към децата, пък и към всеки човек, тази потребност – „Смел“, 

е поглед напред; ориентирана е към бъдещето; към гъвкавост в решения 
„тук и сега“, но и към планиране на следващи умения и постижения . Сме-
лостта да се справяш с актуалното, е естественото надграждане и продъл-
жение на „Свързан“, „Способен“ и „Съществен“ . Когато се чувстваш 
обичан и приет („Свързан“), когато познаваш и усъвършенстваш умени-
ята си („Способен“), когато знаеш, че имаш възможност да изказваш мне-
ние, да правиш избор и да допринасяш („Съществен“), имаш смелостта да 
предприемаш пътуване към новото, все още – неизвестно за теб .

Децата притежават сякаш, че вродена смелост  . Те се раждат безза-
щитни и зависими, но с каква активност и кураж продължават напред . 
Колкото пъти трябва да паднат – падат, преди да се научат да ходят . Усво-
яват езика по свой начин, със свой темп, но не се отказват . Уменията на 
съвременните деца да боравят с дигитална техника от най-ранна детска 
възраст също впечатляват . Би могло да се добавят много примери, илюс-
триращи смелостта на децата да изследват и научават .

Родителите на първокласниците и второкласниците, които подкрепят 
и способността „Смел“ като самостоятелно умение на детето, съзнават, че 
това се случва, благодарение на ефективното общуване дете-родител . Ако 
можем да чуем детето, ако направим така, че то да ни сподели, да ни разка-
же, да заяви своето желание, тогава бихме могли да му вдъхнем смелост и 
кураж да постигне желаното от него .

Жокер за родители: Вълшебството на въпроса „Какво?“
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Може да пробвате това „вълшебство“ веднага . Питайте детето: „Какво се 
случи днес? И ти какво? А той какво? И после какво? А ти всъщност какво 
искаше да постигнеш? И сега какво смяташ да правиш?“

Водейки разговор с детето по този начин му даваме пространство да 
разкаже, да обясни, съобразно своите познания, съобразно измеренията на 
детския си свят . „Какво?“ не носи заплаха . „Какво?“ е покана за разговор, 
за разбиране на ситуацията от възрастния и за съвместно намиране на 
решения . Има изслушване, има приемане, има равносметка („Може би това 
не е била удачна постъпка“), детето ни чува/в готовност е да ни чуе, говорим 
с децата на общ език! Има ли разговор, решения се намират!

С въпроси от рода на: „Какво мислиш да правиш? Какво ще ти е 
нужно?“ родителите/учителите активират способността „Смел“ – детето 
има хоризонт да очертае намеренията си . Поставяйки си цели, малко над 
своите умения (дори фантазирайки понякога), децата всъщност имат 
възможността да се изправят пред нови предизвикателства и да тренират 
своята самостоятелност .

Важно е възрастните да усетим емоционалната разлика, съдържаща се във 
въпросите: „Какво?“ и „Защо?“, да сме прецизни в употребата им, особено ако 
желанието ни е да можем да говорим с децата си спокойно и свободно .

„Защо постъпи така?“ или „Ти всъщност какво искаше да направиш?“
В първия случай („Защо?“) с голяма вероятност детето ще се почувства 

виновно, ще побърза да се оправдае или пък ще замълчи, страхувайки се от 
последствия и всъщност – ще остане неразбрано, няма да успее да представи 
своята част от случката и никое от първите три „С“ няма да е изпълнено . 
Потребността „Смел“ – въобще няма да е зачетена, на детето няма и да му 
хрумне нещо да предприеме . Ако предприеме, то ще е с отрицателен знак, 
агресивно, целящо по-скоро отмъщение .

На въпроса: „Какво всъщност искаше ти, какво си беше наумил?“ вероятно 
детето спонтанно ще каже мотивите за своето поведение („Ами аз исках…., 
а пък той…. и аз тогава …“) . В такава ситуация, добра идея е възрастният 
да повтори, да обобщи отново какво е искало детето, какво недоразумение 
се е случило и да активира способността му „Смел“: „Ако пак се случи нещо 
подобно – какво друго можеш да направиш, за да го спечелиш за приятел? 
И още какво? Нещо друго хрумва ли ти?“ . Подобно поведение от страна на 
възрастния насърчава детето да мисли, да предвижда, да изобретява свои 
решения, да планира, да съобразява – важни елементи от формирането на 
умения за самостоятелност на детето . Когато е изслушал всички варианти, 
които детето е предложило, родителят/учителят може да допълни с още 
възможности: „Мисля си, че в такава ситуация може да се постъпи и така 
…….., аз бих пробвала и …….. Виж колко много възможности има. Ти избери 
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кое на теб ти допада да направиш.“ и да очертае отново, че изборът върви с 
личната отговорност за изпълнението му  .

Жокер за родители: Да наблюдаваме и да говорим  
вместо детето (понякога).

Има случаи, в които социалният опит и речева практика на децата не 
им позволяват да обяснят как се чувстват, не им достигат думите, не им 
достигат познания да назоват точно случващото се с тях . Наблюдавайки ги, 
родителите може да говорят вместо тях, предполагайки какво изпитват в 
момента, давайки примери от своето детство или от своя живот . Действайки 
по този начин, родителите съблюдават и четирите „С“ от схемата и нещо 
много важно – дават пример как биха могли да постъпват децата им, 
изпадайки отново в подобна ситуация, насърчавайки тяхната смелост .

„Струва ми се, че си много разочарован и гневен. Чудя се какво ли може да се 
е случило? Някой приятел нещо е сторил или са те обвинили несправедливо? 
Някога и аз съм изпитвал нещо подобно ….(разказ на някаква случка)“

„Май си много ядосан на нещо, като гледам как тръшкаш и колко си 
мрачен. Има такива моменти, когато се чувстваме така. Ако искаш, може 
да пробваш да ми разкажеш – сега или по-късно“

Усвоявайки подобен начин за отразяване на децата, родителите имат още 
една възможност да ги предразполагат за споделяне, за обсъждане и намиране 
на решения и съответно – за развиване на уменията им за самостоятелност .

Жокер за родители: В много случаи какво ПОКАЗВАМЕ  
е по-въздействащо от какво казваме.

Не сме забравили, че възрастните сме на „сцената“, под светлината на 
прожекторите и децата наблюдават всяко наше движение . Добри актьори 
сме . Знаем, че можем да предадем много послания на децата, без дори да 
кажем думичка . Можем да ги натъжим, можем да ги разсмеем, можем да ги 
окуражим, без да кажем дума . 

Почти не слизаме от тази въображаема сцена . Добре е да си напомняме, 
че децата запечатват (като начин как да постъпват) почти веднага нашите 
действия и постъпки . Малчуганите всеки ден наблюдават как родителите 
планират своя ден, своята работа, отговорностите вкъщи, срещите с приятели . 
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Как се отнасят към другите членове на семейството, към колеги, към съседи . Как 
коментират новини, филм, забележителности и т .н . Децата имат възможност 
да виждат различни „картини“ – на точност/неточност; на последователност/
хаотичност; на уважение/пренебрежителност; на различни начини за справяне 
с конфликтни ситуации (импулсивно/„като се брои до 10“); на различни начини 
за преживяване на радостни или трагични събития – открито (с усмивки, смях, 
танц/сълзи, плач, тъга) или пък със затваряне в себе си и т .н . Поведението на 
родителя носи свой отпечатък в поведението на децата . 

По отношение на смелостта да се справяш с нови предизвикателства, да 
си поставяш и постигаш нови цели, когато детето има модел (наблюдавало 
е) как родителя планира, как съобразява обстоятелства, с какви очаквания 
тръгва, как подхожда (с надежда или не), как се отнася към успеха/провала и 
т .н ., с голяма вероятност детето ще следва този модел .

За формирането на умения за самостоятелност у детето влияние оказват 
отговорите и отношението на възрастните на следните въпроси/изисквания: 
„Успех на всяка цена!“, „Неуспехът – като провал, като грешка, като опит?“

Обществото ни напоследък като че ли е фокусирано върху постигането на 
успех, ценността на постиженията надделява над ценността на ценностите .

Ако нагласата на родителите е детето да печели, да се състезава, да успява 
на всяка цена, целта е резултат („Трябва да имаш шестици“)

Ако на успеха, на 
постижението, на на-
градата се гледа като на 
естествен резултат от 
напредък, от развиване 
на умения, дългосроч-
ната цел е процес (нещо, 
което е в развитие, без 
обозрим краен срок) на 
усъвършенстване, себе-
познание и самоактуа-
лизация (по пирамида-
та на потребностите) . 

В този случай на неуспеха, на грешката ще се гледа като на градивна отправна 
точка („На какво ме научи тази грешка? Какво съм пропуснал? Какво не съм съ-
образил? На какво мога да наблегна? Какво още да проверя? За какво да потърся 
информация/помощ?“), а не като на провал („Нищо не става от мен“) . 

Двете отправни точки (резултат и процес) имат своето място и значимост . 
Разграничавайки спецификата им и последствията от ползването на всяка от тях, 
родителите избират дали едната, дали – другата, или пък – съчетание от двете .
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ДА СЕ ВГЛЕДАМЕ В СЕБЕ СИ 

„Искаш ли да приведеш страната си в ред, 
трябва първо да оправиш провинциите си.
Искаш ли да приведеш провинциите в ред,  

трябва да оправиш градовете си.
Искаш ли да приведеш градовете в ред,  

трябва да оправиш семействата. 
Искаш ли да приведеш семействата в ред, 

трябва да оправиш собственото си семейство. 
Искаш ли да приведеш собственото си семейство в ред,  

приведи себе си в ред.“
Ориенталска мъдрост

Една притча, която ни подканва да се вгледаме в себе си като възрастни – 
родители или учители .

Размишлявайки върху схемичката: „Свързан-Способен-Съществен-
Смел“, открих ли нещо за мен самия? Какво си спомних, какво ме подсети, 
провокира ли ме към някаква промяна, към търсене на още информация, 
към обсъждане с други родители или пък – със специалисти?

Докато четях, питах ли се: „Какъв родител да бъда?“

Даващ на детето обич, време, 
търпение; с вяра и надежда в 

способностите му
Приемащ

Показващ модели  
на поведение

„Не правя нещо, което детето може 
да прави само“

Ползващ възможността:  
„Избор – отговорност за избора“

Насърчаващ, подкрепящ 
Отстояващ 

Открит, автентичен: „Тази твоя 
постъпка ме изненада неприятно/ме 

разгневи/ме накара да побеснея..“ 

Пестелив на обич, с недостиг на 
време за детето, с липса на вяра и 

надежда за  способностите му
Отхвърлящ

Казващ, многословно обясняващ, 
досаден, „дуднещ“

Свръхобгрижващ

Контролиращ

Недоволен
Наказващ

Сърдещ се (мълчание, обиди и др.)

или
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За възрастните преминаването от едната в другата графа е възможно, 
когато имаме достатъчно аргументи в подкрепа на едната или другата теза и 
постоянство, за да се озовем на желаната страна . В желаната от нас посока, 
ще са се озовали и децата .

И като за финал на кратичкото вглеждане на възрастните в себе си – в 
някои самолетни авиокомпании има инструкция: „В случай на нужда, от 
тавана ще падне въздушна маска. Родителите трябва първо да я сложат на 
себе си, а след това да я поставят и на децата“. Когато си наясно и спокоен 
– погрижил си се за себе си, може да се погрижиш и за другите .

Знаещ, че детската реакция е 
отражение/огледало на възпитателен 
модел или на липса на социален опит 

Търсещ сътрудничеството 
при възникнали конфликти и 

недоразумения 
И т.н…..

Търсещ вината у детето

Конфронтиращ се (с детето, 
с партньора, с учителите, със 

системата, с Вселената …)
И т.н.

или
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САМОСТОЯТЕЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ
„НЕ СМЕ САМИ!“

Уважаеми родители!
С детенце в първи или във втори клас и други възрастни освен вас, 

имат своя дял да възпитават и обучават вашето юначе, да съобразяват и 
вплитат в ежедневната си дейност коментираните дотук съображения, 
препоръки, правила . Разбира се, това са учителите начален етап и други 
специалисти, които работят в училище .

Голямата цел на родителите, за която стана дума в началото (да 
подпомагат децата си да успяват сами в различни дейности), в 
училище вече е споделена с учителите . В училище глобалната обща цел 
на възрастните – самостоятелност на децата, има много измерения: 
усвояването на знания; на навици и умения, свързани със знанието, се 
случва едновременно с усвояването от децата на умения за общуване с 
другите (връстници или възрастни) и за справяне в разнообразни нови 
училищни ситуации .

Добрата новина е, че в първи и във втори клас децата (и подкрепящите 
ги възрастни) имат чудесната възможност да „наваксат“, ако случайно 
нещо е пропуснато от нишката „Свързан-Способен-Съществен-Смел“ . 

Животът в училище, с установени алгоритъм, правила, изисквания, 
възможности за учебни постижения, за творчески и спортни изяви, за 
вдъхновения и предизвикателства и тяхната повторяемост, дават шанс на 
децата (съпътствани от родители и учители) да:

• намерят своето място в класа (да имат приятелчета, да участват 
в различни екипи при изпълнение на задачи или игри) и така да се 
почувстват приети, значими („Свързан“);

• да покажат/да пробват/да развият своите умения – да четат, 
да разказват, да рисуват, да пеят, да създават, да спортуват и т .н 
(„Способен“);

• да усетят значимостта на собствения си принос в задачата на 
екипа/в работата си по съвместен проект („Съществен“);

• да изявят желание/да са мотивирани да се включат в нова дейност 
(„Смел“) .
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Времето, дейностите, общуването между децата, между възрастните, 
между възрастните и децата в първи и втори клас, са от изключително 
значение и благоприятстват усъвършенстването на наличните детски 
умения за самостоятелност и развиването на нови . Учебният процес и 
междуличностните взаимодействия в училище налагат това и подкрепяни 
от възрастните, децата периодично биха получавали аргументи в 
подкрепа на свои нови умения и справяния .

Сигурни помощници не само на учениците в първи и във втори клас, 
но и на техните родителите в училище, са класните ръководители .

След родителите, това са хората, които много бързо и добре опознават 
малките ученици . Наблюдавайки ги от по-голяма дистанция и по-
обективно, учителите виждат неща, които е възможно родителите да не 
са забелязали . Своевременната добронамерена двупосочна комуникация 
между възрастните (родители и учители) е гаранция за навременно 
откриване на затруднения и преодоляването им .

Жокер за родители: Да покажа своята  
загриженост за детето си и да търся  

съдействие от учител.

Ако нещо свързано с детето в училище, притеснява родителите, добра 
идея е своевременно да споделят с учител . Може да се следват следните 
стъпки:

1 . Телефонно обаждане/имейл/лично съобщение в социална мрежа, 
в което родителят споделя каква е причината за тревогата му и 
предлага да се проведе среща/разговор, за да може спокойно да се 
обсъди и коментира ситуацията .

2 . В договорената среща (с определено време, място, продължителност) 
фокус на разговора да бъдат конкретните причини за родителската 
тревога, породени от поведение на детето .

3 . Подхождане с внимание към обратната връзка от учителя . Добър 
подход би било родителите да се вслушат и анализират това, което 
им съобщава учителя като свои наблюдения и конкретни примери 
от поведението на детето в училище . Има случаи, в които децата 
имат едно и също поведение вкъщи и в училище . Има и ситуации, 
в които има разминаване – поведението в училище е коренно 
различно от това вкъщи и обратно . Отчитането на подобно 
обстоятелство, понякога подсказва какви действия могат да се 
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предприемат за разрешаване на затруднението . 
4 . Обсъждане на възможни действия и разпределяне на отговорности . 

Договаряне на определен срок, в който да се пробват обсъдените 
действия, да се наблюдават промени или липса на такива и т .н .

5 . Уговаряне и провеждане на нова среща/телефонен разговор, за 
проследяване на напредъка/за констатиране липсата на такъв и за 
търсене на други възможности .

Инициатор за съвместно обсъждане, при използването на този подход, 
би могъл да бъде и учителят .

Дали една такава среща е била съдържателна и си е заслужавала 
усилията, участниците в нея ще усетят веднага след приключването ѝ . Ако 
е била стойностна – те ще почувстват облекчение, надежда и вероятно ще 
им хрумнат още идеи за експериментиране .

Ако срещата не е протекла в условията на изслушване и взаимно 
уважение, ако липсва сътрудничество, родителят трябва да знае, че би 
могъл да се обърне и към други специалисти в училище – педагогически 
съветник, зам .-директор, директор . Коректността изисква да 
предупреди класния ръководител: „Не съм удовлетворена от това, 
което коментирахме, от разминаването в позициите ни. Може би е 
добре да потърсим и друга гледна точка – на педагогическия съветник, 
на зам.-директор, на директор“ . Когато родителските намерения са 
оповестени по този начин, се запазва нагласата за сътрудничество с 
учителя .

Доказана и изпитана практика в СУ „Гео Милев“-Варна, носеща 
удовлетворения на всички страни, е при наличието на някакво 
недоразумение, затруднение, конфликт с децата и др ., да се подхожда с 
екипно взаимодействие: семейство/родители – екип от педагогически 
специалисти . Опитът ни в разрешаването на сложни и комплексни 
ситуации по този начин, ни дава основание да продължаваме по пътя на 
сътрудничеството и партньорството .

Друга училищна практика, насочена към взаимност в споделяне 
на отговорността за възпитанието и обучението на децата между 
семейството и училището, е организирането на периодични срещи-
дискусии, с участието на родители и учители . На подобни срещи 
написаното в страничките на тази книжка оживява чрез реалните 
примери . Родителите, с помощта на други родители, на класните 
ръководители и на педагогическия съветник, откриват своя начин, 
намират как да постъпят в присъщата само за тях, ситуация . Информация 
кога се провеждат подобни срещи родителите научават от класните 
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ръководители или от педагогическия съветник (чрез съобщение в 
електронния дневник) .

До споделени предизвикателства, срещи и задачи!

„Няма непосилна задача, ако е споделена задача“
Алфред Адлер
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