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Abstract: this article analyzes and summarizes the results of a study conducted through a survey of par-
ents and interviews with teachers interacting with each other through innovative forms (trainings, team build-
ing, workshops) in an informal environment and sought a correlation with the quality of student-parent-teach-
er communication, in terms of online learning. the researched innovative solutions and activities are present-
ed to the future pedagogues in order to improve the pedagogical preparation of the pedagogical students from 
the Faculty of Pedagogy of sofia university „st. Kliment ohridski “and their motivation for the realization of ful-
ly-fledged relationships, a two-way relationship with parents as a major factor in increasing the effectiveness of 
the educational process.
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В целия период на съществуването на педагогиката като наука се раждат, развиват и усъвършенстват 
идеи и концепции за повишаване ефективността и качеството на образов анието, на педагогическото май-
сторство на учителя, на мотивацията на учениците. днес педагози и психолози ясно заявяват необходимост-
та от това родителят да бъде приобщен като субект в тези промени, да бъде отговорен, мотивиран и акти-
вен участник в тях, за да успеят иновациите да постигнат целта си, за да се реализира успешно учебния про-
цес, а учениците да имат не само добри учебни постижения, но и здрава ценностна система. За съжаление, 
обаче, все още не се забелязват холистични иновативни подходи към повишаване педагогическата култура 
на родителите като основа за по-пълноценно взаимодействие с училището, с детето, с обществото като ця-
ло; за осъзнаване на споделената с учителя отговорност за възпитанието и личностното развитие на детето. 
от друга страна съвременните условия изискват от родителите да имат сериозни познания и подготовка, за 
да бъдат успешни родители, защото „старомодните методи не вършат работа, ... днес да си родител е тол-
кова отговорно и объркващо, да си родител е станало по-трудно, защото детството е станало по-трудно“, а 
„детето е подложено на сериозен натиск от много страни – общество, училище, медии, връстници, интер-
нет пространство...“ [1, с. 18]. това изисква адекватна институционална намеса и подкрепа на родителите, 
но такава не се забелязва. държавата, чрез закона, поставя изисквания към тях – „да се грижат за отглежда-
нето, възпитанието, образованието на децата“1, но не им предлага начини, по които това да се случи. Роди-
телите са неспособни да се справят сами с всички тези предизвикателства и натрупани възпитателни дефи-
цити и това ги прави неуверени, неудовлетворени и от тук непрекъснато допускащи грешки, а в някои слу-
чаи и изцяло абдикиращи от ролята си. непълноценното развитие на децата, емоционалната им нестабил-
ност, липсата на самочувствие и увереност, агресивността, неуспешното професионално и кариерно раз-
витие, неумението на детето да бъде добър родител и партньор в много случаи се разглежда като послед-
ствие от наличието на ниска педагогическа култура на родителите и неправилно възпитание.

педагогическата култура на родителите, разглеждана като „резултат от усвояването на определен 
обем от знания и умения в областта на възпитанието и образованието, често се определя от специфика-
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та на родителската роля, основната функция на която е отглеждането и възпитанието на децата в семей-
ството, както и взаимодействието им с други фактори, оказващи възпитателни въздействия върху тях.“ [2, 
с.57]. Включва още: „знания от областта на възрастовата психология и детска физиология; познаване на 
възпитателните методи и начините за рационалното им използване; знания за подпомагане на децата в 
личностното им развитие, оползотворяване на свободното време заедно по интересен и забавен начин 
и др.“ [3, с.411]. казаното насочва към извода, че повишаването на педагогическата култура на родителя 
е необходимо да се осъществява целенасочено и непрекъснато, в обучения, ръководени от специалисти, 
при прилагането на андрагогическия подход, съобразно особеностите на възрастните учащи: „потреб-
ността им да знаят какво и защо ще учат; саморъководеното им учене; зачитането на опита им (житейски, 
учебен, професионален) и привличането им като партньори на преподавателя; по-висока отговорност и 
готовност за учене, проблемно-центрираната им ориентацията им за учене – стремеж да разрешат опре-
делен проблем тук и сега; вътрешна мотивацията за учене – потребността им от увереност, по-добро ка-
чество на живот, от незабавно прилагане на знанията.“ [4, с. 149]. определянето на потребностите от обу-
чение; методическото планиране на неговото съдържание, учебна среда и ресурси; правилният избор на 
форми, методи и похвати и навременната обективна обратна връзка са стъпките за провеждане на ефек-
тивно обучение на възрастни учащи [5], в частност за повишаване на техните знания и умения в конте-
кста на педагогическата култура.

проучването на иновациите в българското училище с фокус върху използването на алтернативни фор-
ми на взаимодействие, отговарящи на изброените по-горе критерии, насочва вниманието към малък 
брой учители новатори, които са потърсили и открили възможностите на форми, провеждани в нефор-
мална среда, като: тиймбилдинг, тренинг, работилница и ателие. В опит да обединят децата и техните се-
мейства в колектив и да повишат педагогическата култура на родителите, 6 учители, единствени за пери-
ода 2016-2021 година, реализират подобни иновативни практики. 

с цел проучване и анализ на резултатите от провежданите иновации са конструирани и апробирани 
анкета и интервю. 

интервюто с 5 учители, класни ръководители на иновативни паралелки2 в начален етап на основното 
образование в градовете горна оряховица, димитровград, Бургас, пловдив, Русе, е полуструктурирано. 
съдържа 17 въпроса и е проведено през месец май в онлайн среда чрез платформата ZooM. насочено е 
към проучване на причините за избора им на алтернативните форми на обучение, доколко тези форми 
са ефективни; какви положителни и негативни техни страни се наблюдават; от какви знания и умения се 
нуждаят родителите и какви получават, за да са по-добри възпитатели на своите деца и др.

анкетата е проведена с 93 родители през периода м. април – м. май 2021 г. в онлайн среда и съдър-
жа 25 въпроса, ориентирани към проучване ефективността на провежданото обучение; готовността, мо-
тивацията, удовлетвореността на родителите от участието в него. 

Респондентите се разпределят според пола си по следния начин: мъже – 16 (17,2%); жени – 77 (82,8%). 
Фактът, че в анкетното проучване са се включили и бащи, е явен белег за ефективността на използвани-
те форми.

най-предпочитаната алтернативна форма на взаимодействие (46/49,5% от родителите и петимата 
преподаватели) и най-ефективната (44/47,3% родители и 5 учители), която има за цел обединяването на 
родителите в екип, но се фокусира и върху повишаването на педагогическата им компетентност, е тийм-
билдингът. тиймбилдинг в буквален превод от английски, означава „построявам/създавам отбор/екип“. 
той всъщност представлява стратегия, която обединява група хора в екип, който да постигне обща цел, 
като ги мотивира към единство и взаимопомощ. Филип котръл дефинира тиймбилдинг игрите, като „вза-
имодействие между членовете на работните екипи с цел да се научат как всеки член мисли и работи“ [6, 
с. 412].

провеждането на тази форма на обучение изисква сериозна подготовка от водещия, правилен избор 
на игри/дейности, които имат за цел да сплотят колектива, да провокират членовете му да се опознаят и 
общуват по-пълноценно в релаксираща обстановка, да развият екипен дух и мотивация. необходимо е 
да се отчитат особеностите на възрастните учащи, които „свързват новото знание с техния широк спектър 
от наличен опит...склонни са да прилагат новите знания и умения без отлагане във времето...често търсят 
възможности да разширят своите знания, приемат ученето като път за разрешаване на всеки проблем“ 
[7]. „образователната среда трябва да предполага взаимодействие и да е ресурсно осигурена.“ [пак там]

Ръководени от посочените теоретични постановки, учителите развиват своите иновации в работата с ро-
дители като прилагат тази алтернативна форма на взаимодействие, включваща и учениците. Целта им е да 
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създадат условия за опознаването, обединяването на родителите и децата от класа в екип; усвояването на 
приемливи модели на поведение както на родителите, така и на децата; разрешаване на възникнали пробле-
ми в класа в спокойна среда, чрез игрови методи. Всяко едно обучение е подчинено на определена кауза (за-
саждане на дървета, почистване на паркове, мисии с благотворителна цел и др.), което засилва мотивацията 
на участниците да бъдат активни и „отворени“ учащи се. изборът на педагозите и родителите, ясно посочен в 
отговорите на анкетата и интервюто е тиймбилдингите да се провеждат от лицензирани психолози.

Родителите предпочитат тиймбилдинга, защото: са провокирани да генерират идеи, да проявят „раз-
лично“ мислене в търсене на най-подходящите решения за справяне с проблемите, с които един родител 
се сблъсква в изпълнението на ежедневните си възпитателни функции; сплотяването им и подобряване-
то на комуникацията помежду им; могат „да влизат в роля“; „да бъдат по-честни и открити, без да изпит-
ват притеснения“; „чрез игри и забавления семейството ползотворно преживява време заедно и се учи 
как качествено да общува в свободното си време“; „учим се как да помогнем на децата да споделят свои-
те чувства, емоции, мечти, страхове“; „защото това е активна почивка, целта на която е развитие на до-
верието между членовете на семейството“; „решават се проблемите по един по-лесен и приятен начин с 
помощта на всички родители и при споделяне на добър опит“.

позитивни характеристики на тази форма на взаимодействие и обучение, които учителите споделят, са:
 y провежда се в обстановка, която предполага искреност, свободно изразяване на мнение, позитив-

на нагласа към обучението, сплотяване, взаимопомощ;
 y осъществява се взаимодействие, което води до себеопознаване и разбиране на другия;
 y формира се екип от родители и деца; учителят се включва в този екип и участва в игрите/дейностите;
 y създава се възможност да се преодолее възникнал конфликт или проблем чрез игрови метод, ка-

то се предлагат различни възможни решения и не се налага „присъда“ над детето или родителите;
 y осъществяват се дейности, които неусетно повишават педагогическата култура на родителите в посо-

ка общуване и възпитание на децата, както и взаимодействие с учителя/училището като институция.
ограничения, които учителите са забелязали:

 y организацията на тиймбилдинга е сложна и отнема много време и усилия.
 y Възможно е да се получи напрежение между участниците.
 y съществува вероятност част от родителите да не пожелаят да се включат в обучението и това нала-

га сериозна предварителна работа на учителя с фокус върху мотивирането на родители и деца за 
активното им включване.

 y нежеланието на малка част от родителите да възприемат предлагани промени и решения, поради 
вече установени нагласи и формирани ценности. 

Финансирането на подобно обучение е предизвикателство, което първоначално учителите разреша-
ват чрез спонсорство, а вследствие на удовлетвореността от участието си, родителите изявяват желание 
сами да заплащат обученията.

Работилницата е предпочетена от 42 (45,2%) от родителите. В. Божилова разглежда работилницата 
най-общо, като „място, където се извършва ръчна работа (занаят). процесът на обучение се основава на 
ученето чрез действие, обучаемите „откриват“, сами достигат до знанието, основавайки се на собствения 
си опит и активно учене“ [7]. Всичко това прави работилницата изключително подходяща за обучение на 
родители с цел повишаване педагогическата им култура. основната ѝ цел е да провокира интерес и же-
лание у родителите за съвместни дейности с децата им, насочени към благотворителност, в среда, извън 
семейната и училищната. преподавателите споделят, че така се заражда идеята за реализиране на тази 
форма – опит да се помогне на болни деца. според учителите творческите задачи стимулират децата и 
родителите да мислят, да решават проблеми, да правят избори; изкуството развива въображението на 
децата и им помага да се себеизразят, да разкрият своите интереси, които родителите да разпознаят и не 
на последно място предоставя възможност за пълноценно прекарано време с родителя, което пък спо-
мага за подобряване на комуникацията, опознаването и заздравява връзката родител – дете. получава-
нето на знания, извършването на дейности на добра воля, а не по принуда, увеличава мотивацията да се 
учи, експериментира, да се помага на други хора. правейки добро, родителите стават по – спокойни, по-
добряват настроението си, чувстват се добре.

Родителят – доброволец активизира не само обучението и развитието на своето дете, но и това на 
всички останали субекти, участващи в обучителния процес.

Формите на работа, които учителите новатори предпочитат, са: изработване на картички/сувенири/
картини и др. и продажбата им с цел подкрепа на финансово затруднени родители, финансиране на учи-
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лищни събития, обогатяване на училищната библиотека, организиране на тиймбилдинги и др. насочени 
са към формиране на умения за работа в екип и професионално ориентиране, към различни възпитател-
ни аспекти, фокусирани към нравственото, екологичното, интелектуалното възпитание. .

ограниченията на тази форма преподавателите виждат в: осигуряване на разнообразие от дейнос-
ти, които да обхванат уменията и интересите на всички деца и родители; обезпечаването на място и ма-
териали за работа; организиране на работилницата така, че не само да развива творческите заложби на 
участващите, но и да насочи родителите да бъдат по-толерантни към другите, към неуспехите на децата; 
да се провокира у тях стремеж помагат и подкрепят не само своето дете, но и съучениците му, да откри-
ват интересите и заложбите на своите деца и др.; да се избере подходящо време за провеждането й, за 
да се включат възможно най-много родители и деца. 

предпочетен от 28 (30,1%) респонденти е тренингът. В. Божилова дава следната дефиниция за тре-
нинг „от англ. training ili train – „обучаване, практикуване, трениране, упражняване. определя се като 
форма, метод и като технологична система за активно обучение, чрез което се формират знания, умения, 
навици, социални нагласи, компетенции за междуличностно и професионално поведение по време на 
общуване.“ [8] тази именно дефиниция обуславя и разнообразието от тренинги, даващи възможност на 
родителите да се ориентират и изберат тема в зависимост от своите нужди и дефицити на знания и уме-
ния в областта на възпитанието на децата. с. Цветанска определя: „тренинга като концептуално – целеви 
модел на интегриране на практическия опит и преживявания в променено поведение чрез използването 
на изкуствено структурирани ситуации на междуличностно взаимодействие“ [8, с.164] 

елементите, част от тренинговата програма, са: анализ на нуждите от обучение; подбор на участниците; раз-
работване на програмата; подготовка на съдържанието; подходяща среда за реализиране, подбор на материали 
и предвиждане на възникването на непредвидени ситуации и подходящите техники за справяне с тях. 

темите, включени в съдържанието на тренингите, се базират на темите от полето на семейното възпи-
тание и са с фокус върху това да бъдат в помощ на родителите да идентифицират причините за конкрет-
но свое поведение, да развият рефлективни умения за оценка дали то е правилно или не и дали искат да 
го променят. тренингите дават възможност на тези от тях, търсещи промяна, да я открият, като обучение-
то отговаря адекватно на нуждите им да трансформират вкорененото разбиране за родителско поведе-
ние, базирано на опита в семейството и се ориентират в съвременните изисквания към ролята и функци-
ите на родителя.

преподавателите посочват следните предимства на тренинга:
 y изграждат се доверителни отношения в групата, създават се условия за приемане на другия/раз-

личния;
 y Родителите са поставени в ситуации, близки до тези в реалния живот на класа и получават набор от 

решения, от които да изберат най-правилното;
 y Родителите участват в разнообразни дейности/игри и през емоцията и опита си усвояват похвати 

за преодоляване на агресията на детето, нови модели на поведение в конкретна ситуация; разгра-
ничават девиантна проява от девиантно поведение и др.

 y груповата работа е изключително благоприятна форма за личностна изява, за споделяне на различ-
ни гледни точки;

 y положителното влияние на тренинга върху родителя се изразява в това, че той се чувства по-свобо-
ден, уверен, информиран, а напрежението и конфликтите се преобразуват с лекота и спокойствие 
в общуването.

Родителите допълват: обучението се базира изцяло на опита и преживяването и дава възможност 
за преосмисляне на взети решения и последствията от тях; уважение към детето като към пълноправен 
участник (личност); осъзнаване на чувствата и емоциите, предизвикани от определени събития и уме-
нието те да бъдат споделени и управлявани; да научат детето си да споделя своите чувства; откриването 
на първопричините за пораждането на конфликти и възможни варианти на поведенчески реакции и ре-
шения; знания и умения да се води дискусия и да се изслушва другия; умения да се спазват правила; да 
се получи поглед „отстрани“ на дадена проблемна ситуация; осъзнава се ролята на личния пример и др.

с цел повишаване педагогическата култура на родителите тренингът би могъл да ги насочи към раз-
биране поведението и особеностите на децата в различните възрастови периоди и формиране на умения 
да развиват силните и слабите им страни, към нагласи към стимулиране на психичното, емоционалното 
и социалното развитие на детето, да им помогне да възпитават децата в дух на отговорност и сътрудни-
чество, както и към по-добра комуникация с тях. 
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непознаването, трудностите в организирането и силният емоционален заряд, който носи, са вероят-
ните причини ателието да е формата на обучение, която е най-малко предпочитана от родителите – 14 
(12,9%). то е групова форма на работа и може да се прилага, както в обучението на деца, така и на въз-
растни, както във формална, така и в неформална среда. учебният процес се изгражда на основата на вза-
имопомощ, сътрудничество и проявата на творческо мислене у всеки един участник. тук фокусът е върху 
работата по интереси, реализирана с помощта на ученето чрез действие и ученето чрез преживяване и 
не на последно място – представянето на учебното съдържание по нов и интересен за обучаемите начин 
(чрез използването на интерактивни методи). Работата в ателието е базирана на опита на индивида, мяс-
то, в което обучаемият достига до себе си, до своите емоции, чувства, преживявания, разгръща своя ин-
телектуален потенциал, преодолява предразсъдъците и стереотипите в общуването. Всички тези харак-
теристики правят ателието подходящ метод за повишаване на педагогическата култура на родителите в 
изцяло неформална среда, чрез разрешаването на значими за родителите проблеми на основата на емо-
цията/ преживяването.

темите, включени в съдържанието, са обвързани с вълнуващи родителите възпитателни и обучителни 
проблеми и работещи решения за справянето им като: агресията, общуването, взаимодействието с учи-
лище, мотивацията за учене и др..

Родителите виждат предимствата на ателието в: различната образователна среда, формирането на 
важни социални умения – отговорност, солидарност, умения за работа в екип; правото на избор и мне-
ние; динамичните и разнообразни дейности; осмисляне на собственото поведение и ценностна система; 
учебна дейност в извънкласна среда; решаване на критични ситуации; музикалния фон; това, че са актив-
ни участници и др.

учителите разглеждат като положителни страни: дейностния подход; стремежа родителите да се обе-
динят в екип; използването на опита им (което дава информация на учителя какви поведенчески реакции 
да очаква); възможността да се върнат към нещо важно, случило се в клас или у дома и сами да достиг-
нат до решение; стимулирането на мисленето; формиране на умения да приемат различни гледни точки; 
задаването на правила в групата и тяхното спазване, което насочва родителите към въвеждането на пра-
вила и у дома; създаване и поддържане на творчески, подкрепящ и приятелски микроклимат, но и създа-
ване на умения за поддържане на такъв климат в семейната среда.

педагозите откриват възможни негативи в силните емоционални реакции у някои от участниците 
при изпълнението на определена задача; неумение/страх на някои от тях бързо да се включат в работа-
та на групата, да изслушват; пасивните/прекалено активните участници; нежеланието да споделят емо-
циите си и др. 

Въпреки посочените ограничения и негативи, родителите участват в обученията в описаните форми, 
провокирани от желанието си да повишат знанията и уменията си, за да изпълняват уверено и спокойно 
социалната роля „родител“ (фиг. 1).

Фигура 1. Нужда от обучения за родители 

на въпроса „Смятате ли, че бихте могли да се справите сами, използвайки опита от собственото 
Ви семейство?“ едва 22 (23,7%) са посочили отговор „да“. анализът на данните насочва към извода, че 
съвременните български родители осъзнато пристъпват към повишаване на педагогическата си култура 
и заявяват потребността си от качествени обучения. 
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„какво Ви мотивира да се включите в обучението?“ сред най-честите отговори са: решаването на про-
блеми; опознаване на възрастовите промени при децата; ясната информация за ползите от включването; 
липсата на определени знания и умения; възможността да се научи нещо ново и полезно; да помогна на 
детето си; себепознание и усъвършенстване; опознаване на родителите; неувереност в изпълнението на 
ролята родител; опознаване и подкрепа на детето; насоки от съпругата и др. на този въпрос преподава-
телите отговарят, че те са предложили обучението и са положили сериозни усилия, за да осъществят пър-
вото участие на родителите. Фактът, че родителите изразяват увереността си, че вътрешната им мотива-
ция ги е насочила към обученията, организирани от класните ръководители, показва, че учителите с ве-
щина и педагогическо майсторство са успели имплицитно да ги приобщят и привлекат като активни учас-
тници в иновативните форми на обучение.

отговорите на респондентите на въпроса: „считате ли, че посочената форма, в която сте взели учас-
тие, е ефективна?“ са показани на фиг. 2.

Фигура 2. Отношение към ефективността на формата на обучение – мнение на родители

Респондентите ранжират отговорите си на въпроса „В каква степен формата, в която участвате, е 
ефективна?“ по следния начин: 17 (18,3%) – „малка степен“; 23 (24,7%) – „средна“. този немалък процент 
насочва към извода, че тези форми на обучение в посока повишаване на педагогическата култура на ро-
дителите са все още хиатус, в началото на своето приложение и се налага тяхното усъвършенстване. от-
говор „голяма“ е предпочетен от 53 (57%), което е показател за удовлетвореността от проведените обу-
чения и за тяхното качество, за придобити очаквани знания и умения, което насочва към въпроса: „какви 
знания и умения, получени по време на обучението, ще Ви направят високоефективен родител?“.

отговорите са разнообразни и засягат различни сфери от възпитанието и в частност семейното въз-
питание: „да реша проблем, който ме вълнува в момента“, „справяне с агресивни прояви на дете-
то“, „преодоляване на неприемливи поведенчески прояви и реакции“, „подобряване на комуникация-
та“, „идеи за насищане на свободното време на детето с интересни дейности“, „овладяване на нови 
и работещи похвати за възпитаване на детето“, „дисциплиниране“, „как да налагам правила“, „как 
да му помогна, когато е изнервено/неуверено/емоционално нестабилно“, „оказване на помощ в подго-
товката за училище“, „навици за здравословно хранене“, „как да го подтикна да бъде честен, да споделя 
откровено“, „детето да се развива като самостоятелна личност, може да изразява собственото си 
мнение“ и др.

анализът на данните насочва към въпроса: с какво обучението бе ценно за Вас?“3:
 y научих нови методи и похвати за възпитание на детето – 36 (38,7%);
 y помогна ми да общувам по-пълноценно с детето – 34 (36,5%);
 y сплоти родителите и децата в колектив – 27 (29,3%);
 y чувствам се по-уверен/а в разрешаването на възникнал конфликт – 27 (29,3%);
 y станах по-спокоен родител – 22 (23,7%);
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 y доброволчеството ни направи по-добри, по-толерантни, по-организирани – 24 (25,8%)
 y получих нужната ми информация за възрастовите особености на децата и какви да са моите реак-

ции 19 (20,4%);
 y Разбрах как да помогна по-добре на своето дете в подготовката за училище – 18 (19,4%);
 y опознах себе си по-добре – 15 (16,1%);
 y посочени от един респондент отговори – опознах родителите и децата; беше забавно, а игрите и 

мисиите ни помогнаха да се опознаем и научим нови възпитателни методи; запознах се с простич-
ки , но много действащи похвати за дисциплиниране на децата; детето ми стана по-добро и пома-
га с удоволствие на съучениците си; чувствам се част от общност и не се плаша от всичко; какво да 
не питам детето; хубаво е, че учителите бяха част от нас и видяхме колко ги обичат децата, овладя-
вам емоциите на детето, станахме проактивни и др.

Защо родители и учители предпочитат алтернативните форми за повишаване на педагогическата кул-
тура в неформална среда пред тези във формална среда?

накратко казано, защото според родителите най-често се дава предимно информация за оценките и по-
ведението на децата и то лошите оценки и негативното поведение, особено неприятно когато това се осъ-
ществява пред всички родители. така се предизвиква автоматична съпротива и враждебно отношение у ро-
дителите на децата с негативни прояви или дефицити, както и у всички присъстващи. когато учителят се оп-
ита да даде насоки за преодоляването им, често те отказват да го слушат и не приемат съвета му, колкото и 
работещ да е той. постепенно се изграждат недобри взаимоотношения и проблемите нарастват, което по-
влиява както върху успеваемостта на детето, така и върху правилното му поведение и адаптация и рефлек-
тира върху микроклимата в класа. средата, в която се провежда родителската срещата, не предоставя въз-
можност за гъвкавост и интерактивност, създава усещането за „подчиненост“ у родителя. недостатък е още 
невъзможността за участие на всички родители, поради трудовата им ангажираност или друга обективна и 
субективна причина. Всички тези негативи отсъстват в неформалните обучения.

учителите от своя страна, включвайки се в тях, имат възможност да бъдат равностойни участници (а 
не обучители), да изградят отношения на разбиране и доверие с родителите и децата, да ги опознат по-
добре, наблюдавайки реакциите и поведението им, защото „комуникацията между учители и родители 
активизира и стимулира социалното, познавателното и личностно развитие на детето. като поделят отго-
ворностите си и взаимно се доверяват, родителите и учителите осигуряват спокойна обстановка, в която 
детето расте и се възпитава, надгражда своите знания и умения и взаимодейства със средата“ [9, с.417]. 
участието им позволява още: да почерпят опит от професионалиста, водещ обучението, и същевременно 
да идентифицират кои похвати/начини на възпитание и/или вземане на решение са най-добре приети от 
родителите и ще помогнат за осъществяване на пълноценно взаимодействие с тях. не на последно мяс-
то педагозите посочват, че в обученията се „отиграват“ проблемни ситуации в класа, които се разрешават 
ненатрапчиво под вещото ръководство на професионалист; темите се избират при отчитане потребности-
те на родителите; създават се взаимоотношения на доверие, взаимопомощ и сътрудничество. учители-
те-новатори споделят, че в създалата се сложна обстановка, тези отношения, изградени чрез участието в 
посочените алтернативни форми, помагат на родителите по-бързо да се ориентират в своите отговорно-
сти и задължения при преминаване в непозната до момента форма на обучение, да не изпитват притес-
нение при необходимост да потърсят помощ от преподавателя, да общуват активно с родителите на де-
цата от класа, както и в онлайн срещите и откровено да споделят проблемите и работещите решения, да 
търсят възможности за преодоляване на негативите от обучението в електронна среда, да мотивират де-
цата си да участват съзнателно и активно в обучението от разстояние. 

казаното насочва към мисълта, че добре сформираният екип от обучени и обичащи, уверени родите-
ли, учители и деца е един от най-важните фактори за провеждане на качествен и ефективен учебен про-
цес, за детайлното изграждане на сложната училищна композиция както в традиционното/нормално пе-
дагогическо ежедневие, така и в условията на оРес.
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