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Наръчникът УЧИЛИЩЕТО КАНИ БАЩАТА: НА-
ЧАЛОТО НА ЕДНО ОБЕЩАВАЩО ПАРТНЬОР-
СТВО е предназначен за Вас, учители, които 
искате да привлечете повече бащи и мъже 
като партньори във формирането и развитие-
то на знания, умения и личностни качества у 
Вашите ученици. 

В него ще Ви запознаем със следното:

● Защо този наръчник е важен?

● Що е то активно бащинство?

● Какви са ползите от ангажирането на ба-
щите в живота на децата?

● Кои са най-често срещаните бариери 
пред мъжкото включване?

● Каква е връзката между ангажирането 
на бащата с училището и успеваемостта на 
учениците?

● Подходящи дейности за включване на 
бащите, разработени и изпробвани от бъл-
гарски учители

● Ресурси, които можете да използвате в 
практиката си за привличането на повече 
бащи в училище

NB! Макар че в наръчника се говори за роля-
та на бащата, социалната роля и функции на 
бащата могат да се изпълняват при нужда и 
от други възрастни като по-голям брат, чичо, 
дядо, треньор, свещеник и други. Затова уси-
лията ни в никакъв случай не бива да бъдат 
ограничавани до въвличането само на бащи, 
а по-скоро на значимите мъже в живота на 
детето. 
 

Наръчникът е разработен в рамките на про-
ект „Активно бащинство“ 2012-2015 годи-
на, координиран от Фондация „Приложни
изследвания и комуникации“ и Асоциация
Родители, и с подкрепата на Фондация Оук 
и Програма „Безопасен интернет” на Евро-
пейската комисия.

Целите на проекта са:

● Да се установи колко високи са препят-
ствията - административни, социални, ико-
номически, психологически - пред актив-
ното родителство на мъжете.

● Да се разработят, проверят в практика-
та и да се разпространят различни идеи 
и модели за подпомагане на стремежа на 
бащите да бъдат по-ангажирани родители.

● Да се повиши готовността на професио-
налистите в сферата на образованието, 
здравеопазването и социалните услуги да 
работят и с двамата родители.

За наръчника
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Благодарим на членовете на панела: 
д-р Анна Радева-Миронова, Венета Ночева, 
Генадий Матвеев, Ева Китанова, Елена Арак-
шиева, Елена Николова, Елка Велкова, Ирена 
Найденова, Красимира Таскова, Лилия Чав-
карска, Людмила Цветкова, Мария Сарафо-
ва, Радка Йорданова, Росица Георгиева, Саша 
Йосифова, Светослава Стоилова, Силвия Пе-
трова, Таня Китанова и Цветанка Тонева за 
безкористната отдаденост и неизчерпаем 
ентусиазъм да работят за благото на своите 
ученици! 

Благодарим на всички бащи, дядовци, бат-
ковци, майки и деца, които се включиха в 
игрите, състезанията и уроците и ни помог-
наха да видим по-добре ползата и смисъла 
от кампания за активното бащинство в Бълга-
рия и как можем да го подпомогнем!

Изследване на нагласите
В рамките на проекта през 2013 г. беше про-
ведено количествено и качествено изследва-
не на нагласите към бащите в България сред 
родители, деца и професионалисти, за да се 
провери информираността на обществото и 
професионалистите по темата за активното 
бащинство и да послужи като основа за раз-
работване на практически дейности и ини-
циативи, насочени към преодоляване на съ-
ществуващите проблеми.

Работа на терен
Настоящият наръчник се основава на резул-
татите от изследването и на едногодишната 
работа на професионален панел от директо-
ри, учители, психолози и педагогически съ-
ветници от 26 СОУ „Йордан Йовков“ - София, 
35 СОУ „Добри Войников“ - София, 73 СОУ 
„Владислав Граматик“ - София и 120 ОУ „Ге-
орги Сава Раковски“ - София.

Автори
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През последните години се наблюдава пови-
шен интерес към ролята на бащата в семей-
ството в резултат на редица демографски, со-
циално-икономически и културни промени. 
Структурата на пазара на труда в България 
се променя. Според изследване на Главната 
инспекция по труда от 2014 г. жените работят 
повече извънредни часове от мъжете. Те ра-
ботят в рамките на пет дни, но по 50 и повече 
часа на седмица, докато при мъжете работни-
те часове са разпределени в 6 и 7-дневна сед-
мица. Това влияе най-вече върху възможните 
часове от деня и седмицата, когато единият и 

другият родител може да се включи в грижи-
те за детето. Въпреки промените липсата на 
обществен консенсус по въпроса дали мъже-
те са компетентни родители е осезаема както 
сред обществото като цяло, така и сред про-
фесионалната общност. 

NB! Насърчаването на позитивното включва-
не на мъжете в живота на децата чрез атаку-
ване на съществуващи бариери е важна стъп-
ка за осигуряването на социалната подкрепа, 
позитивните нагласи и реалните възможнос-
ти, от които всеки родител се нуждае. 

Въпреки че майката все още е родителят, 
който се грижи основно за поколението, не е 
рядкост вече бащата да споделя отговорности 
като домакински задачи, грижа за хигиената 
на детето и оказване на емоционална подкре-
па. Редица изследвания показват, че по-актив-
ното включване на бащата е от полза за всеки 
един аспект на детското развитие: физическо, 
социално, емоционално и интелектуално. Де-
цата с активни бащи по-рядко стават обект на 
физическо и сексуално насилие, а и самите те 
по-рядко в по-късен етап от живота си се пре-
връщат в насилници. Те формират по-здраво-
словни нагласи към пола и сексуалността си, 
които им помагат да израснат като уверени и 
грижовни партньори и родители.
Важно е да се отбележи, че не продължи-
телността на прекараното време с детето, а 

качественото му прекарване има по-силно 
позитивно въздействие върху развитието му. 
Близостта и подкрепящата връзка между ба-
щата и детето, които са характерни за пози-
тивното ангажиране на родителя, са по-важни 
от количеството време, прекарано заедно 
(Pleck § Masciadrelli, 2004). Например Palkovitz 
(1997) цитира десетки примери за форми на 
родителско включване като слушане, съветва-
не, проява на обич и интерес, игра, тревога за 
детето. Голяма част от примерите показват, че 
не е задължително детето и бащата да бъдат 
физически заедно, тъй като с навлизането на 
новите технологии физическата дистанция е 
по-малко препятствие за това детето да общу-
ва с баща си и да се радва на ползите от тези 
взаимоотношения.

Защо този наръчник е важен? 

Какво е активно бащинство?
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Един от най-известни-

те и обичани татковци е 

капитан Ефраим Дългия 

чорап – бащата на люби-

мата ни Пипи. Той проя-

вява винаги интерес, вяра 

и подкрепа към дъщеря 

си. Вероятно и  затова тя е 

толкова смела.

собственото им кариерно и личностно разви-
тие (Pleck & Masciadrelli, 2004). Ангажираните 
бащи се радват на по-голямо удовлетворение 
от живота като цяло (Pleck, 1997). Те по-рядко 
са агресивни и насилници (Pruett, 2000). 

Взаимоотношенията между двамата родите-
ли дават пример за отношения между парт-
ньори. Бащи, които се отнасят към майката 
със загриженост и уважение и демонстрират 
умения да се справят с конфликтите по зрял 
и конструктивен начин, възпитават у синовете 
си умения да общуват с жените по уважите-
лен, ненасилствен начин. Момичетата, които 
идват от семейства с хармонични взаимоот-
ношения, формират положителни очаквания 
за партньорите си и по-рядко биват въвлича-
ни в агресивни, нездравословни взаимоотно-
шения  (Gable et al., 1994). Добрите взаимо-
отношения между двамата родители помагат 
и на майката да бъде по-отговорна, уверена 
и любяща с детето, както и да се владее по-
добре, когато детето проявява поведенчески 
проблеми. Майките с подкрепящи партньо-
ри по-рядко страдат от следродилна депре-

Или да вземем за пример един морски 
капитан...
Ползата за детето от присъствието на двама 
родители до голяма степен се дължи на факта, 
че бащите и майките са различни. Бащата е 
много повече от „втори възрастен“ в дома и 
неговото присъствие и участие е необходимо 
за оптималното развитие на детето (Popenoe, 
1996). Редица изследвания потвърждават, че 
майките и бащите имат своя уникален принос 
за благосъстоянието на детето. За целите на 
нашия наръчник ще се спрем върху бащата, 
но това не омаловажава приноса на майката. 
Както казва социологът David Popenoe (1996), 
трябва да се откажем от идеята, че жените мо-
гат да станат добри бащи, точно както трябва 
да се откажем от идеята, че мъжете могат да 
станат добри майки. 
Редица изследвания доказват, че включва-
нето на бащата като активен родител оказва 
значително влияние върху съзряването и на 
самия баща, върху неговата партньорка и 
най-вече върху физическото, емоционално, 
интелектуално и социално развитие на деца-
та в семейството (Allen & Daly, 2007). С други 
думи, всички страни са облагодетелствани от 
таткото в семейството, включително самият 
той.
 Въпреки че активното бащинство в кратко-
срочен план може да означава нарушен ри-
тъм на работа и предизвикан от това спад в 
самочувствието, изследванията показват, че 
тези привидни несгоди не намаляват удо-
влетворението на бащата от това да бъде 
родител. В същото време в дългосрочен план 
по-пълноценното участие на мъжете в живо-
та на децата им има позитивен ефект върху-

Ползите за децата от активно включените бащи
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децата. В случай на раздяла запазването на 
връзката между родителите и поддържането 
на пълноценен контакт и с двамата родители 
са решаващи условия за благосъстоянието на 
детето (Allen & Daly, 2007).
Бащата влияе пряко на детето чрез родител-
ския си стил и поведение (Allen & Daly, 2007). 
По отношение на здравето, децата с ангажи-
рани бащи по-рядко страдат от астма, затлъс-
тяване или стават жертва на инциденти, а в 
юношеска възраст по-рядко злоупотребяват с 

сия, кърмят бебетата си по-дълго и спазват 
по-здравословен режим по време на бре-
менността (Rosenberg & Wilcox, 2006). Връзка-
та между родителите влияе и върху бащата. 
Когато майката е подкрепяща и насърчава 
включването на бащата, той участва повече 
в грижите за децата, изпитва по-голямо удо-
волствие и удовлетворение от родителството 
и се чувства по-компетентен като родител. В 
този смисъл майките играят огромна роля в 
подкрепянето на бащите при отглеждането на 

Психо-емоционални аспекти
● Устойчивост/резилиънс
● По-рядко страдат от депресия 
и тревожност
● По-лесно се адаптират към 
средата и се справят със 
стресови ситуации
● По-уверени са в себе си
имат по-здравословни нагласи 
към ролите на мъжете и жените;

Физически аспекти
● Имат по-добро здраве, 
● По-рядко страдат от астма, 
наднормено тегло и диабет
● По-рядко стават 
жертви на насилие
● По-малко вероятно е да 
живеят в бедност

Познавателни  аспекти:
● По-високо IQ
● По-добри езикови умения
● По-висока грамотност
● Умения да решават проблеми
● Готовност да опознават неиз-
вестното

Академични аспекти:
● По-висока мотивация да се 
представят добре и да имат 
високи оценки 
● Харесват повече училището
● Участват в повече извън-
класни занимания
● По-рядко повтарят клас и 
изпадат от училище

Социални аспекти
● Социална подкрепа
● По-грижовни и толерантни 
към другите 
● Имат повече приятели и са 
по-популярни сред връстни-
ците си
● По-рядко злоупотребяват с 
алкохол и наркотици  
● По-рядко се държат агресив-
но и предизвикателно
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наркотични вещества.  Активността на бащата 
намалява риска детето да страда от депресия 
и тревожност и спомага за изграждането у 
него на издържливост на стрес и разочарова-
ния.   Когато играта с бащата е енергична и 
непредвидима, или така наречените „груби 
игри“ – боричкане, скачане, търкаляне - тя 
поражда силни емоции у детето – вълнение, 
щастие, страх, които то трябва да регулира, за 
да са съответстващи на играта, и да се успо-
кои, когато играта свърши. С всяка следваща 
игра детето се учи все по-добре и по-добре да 
се справя с тази регулация, което засилва про-
социалното поведение и намалява агресив-
ните прояви и проблемите с дисциплината.

NB! Децата с включени бащи се представят 
по-добре на тестовете за интелигентност, 
четат повече, имат по-богат речников запас, 
по-мотивирани са да успяват и харесват пове-
че училището. В дългосрочен план тези деца 
имат по-успешна кариера и са по-щастливи 
възрастни. Не на последно място общуването 
с бащата изгражда у децата умения да общу-
ват по-пълноценно с другите, което им помага 
да формират дългогодишни приятелства и да 
имат по-успешни интимни взаимоотношения. 
Добрата връзка с бащата помага и за по-до-
бри отношения между децата в семейството 
(Volling & Belsky, 1992).

Психо-емоционални аспекти
● Неустойчивост
● Депресия
● Тревожност
● Мачизъм
● Агресивно и неприемливо 
поведение

Физически аспекти
● По-лоша грижа преди ражда-
нето
● По-голяма вероятност да страда 
от астма и проблеми с речта
● Повече инциденти
● По-голяма вероятност да стане 

жертва на насилие и злоупотреба Академични аспекти:
● Проблеми в училище
● Ранно отпадане

Социални аспекти
● Злоупотреба с наркотици, 
алкохол и цигари
● Проблеми в училище
● Липса на подкрепяща среда
● Промискуитет и ранна бре-
менност
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Опитът на САЩ, Австралия, Канада и Велико-
британия с инициативи за активното участие 
на бащите в живота на детето показва, че 
бащите нямат нужда да бъдат мотивирани, 
а да бъдат подкрепяни, като ролята им се 
признава и им се предлагат повече възмож-
ности. Макар че мнозинството от татковците 
искат да бъдат по-ангажирани с децата си, те 
се сблъскват с огромен брой бариери, свърза-
ни с културни норми и възприятия, нагласата 

към бащата като към по-малко компетентен 
родител, феминизирането на услугите за деца 
и семейства, липса на подкрепа в работата и 
дори липса на подкрепа от страна на партньо-
ра за по-активно включване. В тази секция ще 
ви запознаем с най-често срещаните бариери 
във връзка с ролята на жените и мъжете в от-
глеждането на децата, в които се корени от-
реждането на второстепенна роля на бащите 
като родители.

Бащите социална случайност ли са? Аме-
риканската антроположка Маргарет Мийд, 
работила не толкова отдавна - до 1978 г., каз-
ва: „Бащите са биологична необходимост, но 
социална случайност“ и тази позиция се спо-
деля и до днес от мнозина професионалисти, 
които работят с деца. На пръв поглед жена-
та е родена за ролята на майка, докато при 
мъжа родителството е по-скоро второстепен-
на задача, която е несвойствена за неговата 
социална същност. Времената и социалните 
нагласи обаче се променят. В изследване, 
проведено в рамките на настоящия проект 
„Активно бащинство“ сред 185 професиона-
листи, работещи с деца, повече от 50% изра-
зиха съгласие с тезата, че обикновено бащата 
не може да отговори на нуждите на детето 
толкова добре, колкото майката. Вероятно 

този тип нагласи са причината българските 
родители, участвали в изследването, да оце-
нят повечето държавни институции като дис-
криминативни по отношение на бащата.

 „Специалната квалификация” на жената за 
родител, която определя предпочитанието 
към майката за грижите за децата, обаче е в 
много по-голяма степен придобита и разви-
та вследствие на социалния опит, отколкото 
е вродена еволюционна даденост. Както при 
майките, така и при бащите, има няколко фак-
тора, които оказват влияние върху техния на-
чин на отглеждане на деца. 

Един от тях е предварителното въвеждане в 
родителството - грижа за по-малки братя и 
сестри, наличие на ролеви модели, разговори 

Често срещани бариери

Нагласи към бащинството
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с партньора, с родители и професионалисти, 
участие в обучения. Подготовката за роди-
телската роля намалява стреса, предизвикан 
от родителството, и увеличава личното и се-
мейното благополучие. Друг фактор е подкре-
пата, която мъжът или жената получават от 
хората около тях и обществото като цяло 
в привикването с новата роля на родител 
(Gage & Christensen, 1991). Колкото по-силна 
е подкрепата от околните, толкова по-увере-
ни и способни са майката и бащата. Самата 
подкрепа може да се изразява просто във 
вяра в силите и способностите на родители-
те. От друга страна, недостатъчната подкре-
па предизвиква отдръпване от родителската 

роля, високи нива на стрес, усещане за неу-
довлетвореност и депресия у родителя (Brody 
et al., 1994). 

Любопитно 
Малко известен факт е, че преди индустри-
алната революция бащата е бил възприеман 
като по-компетентния родител, а наръчници-
те с насоки за родителството са били насоче-
ни към мъже. С отдалечаването на мъжете от 
семейството вследствие на работата далеч 
от дома, жените са тези, които са се утвър-
дили като компетентния и успешен родител 
(LaRossa, 1996). 

Преобладаващата представа: „Мога, но не 
искам“
Често се смята, че липсата на мотивация е 
основната причина бащите да не се включ-
ват по-активно в живота на децата си. В из-
следването, което проведохме, липсата на 
мотивация е една от трите най-чести сочени 
причини за ниска активност на бащата. Този 
отговор обаче се дава много по-често от май-
ките, отколкото от бащите. 

Действителното състояние
Всъщност обаче съществуват други, много 
по-определящи фактори, които влияят върху 
това дали един баща ще бъде активно вклю-
чен родител или не. 

● До каква степен неговото участие е прием-
ливо за другите членове на семейството, като 
например, дали майката му гласува доверие 
за ежедневните грижи около детето, или счи-
та, че мъжът е несръчен и неумел в това от-
ношение. 
Майката е важен фактор за това до каква сте-
пен бащата ще бъде въвлечен в грижите за 
детето. Много жени се отнасят с резерви към 
уменията на партньорите си да се справят с 
детето, тревожат се да не загубят влиянието 
си върху детето или не желаят да променят 
представите си за грижа и възпитание, които 
бащата може да не споделя. Това влияе върху 
усещането за (не)компетентност на бащата и 
води до намаляване на неговото включване 
(Allen & Daly, 2007).

Факторите за мъжкото включване
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● В каква степен обществото подкрепя идея-
та за бащата като компетентен родител, като 
например дали учителите на детето го инфор-
мират наравно с майката за родителски сре-
щи, или личният лекар разговаря с него като 
с точно толкова компетентен и запознат със 
здравето на детето родител.
Разбирането, че бащите са важни за децата и 
че трябва да бъдат включени в техния живот, 
е свързано с по-активно участие на бащите. 
По-вероятно е бащите да са активни родите-
ли, ако сами вярват, че мъжете имат умения-
та да се грижат за децата (Pleck & Masciadrelli, 
2004). 

● Какви са политиките и практиките в обще-
ството, които позволяват бащата да участва 
във всички аспекти от грижата за детето, като 
например възможността за вземане на отпуск 
по бащинство в първите седмици от влизане-
то на новия човек в семейството. 
Държавните политики и практики също имат 
голямо влияние върху степента на включване 

на бащите като родители чрез регулиране на 
правото на отпуск и болнични, работното вре-
ме на центровете за здравни и социални ус-
луги, както и културата и регламентите в тях. 

Един пример за практика, която изключва 
бащите, е фактът, че често детските отделе-
ния в болниците са част от женските отделе-
ния, недостъпни за мъже, което ограничава 
възможността на мъжа да бъде до детето си 
и да се грижи за него. Разбира се, не всички 
институции поставят формални бариери пред 
бащите. Друга причина е липсата на култура 
за работа с мъже сред професионалистите, 
които предлагат услуги за деца и семейства, 
както и фактът, че професионалистите са пре-
димно жени. Например от анкетираните 182 
професионалисти около половината са кате-
горични, че семейните им услуги за насочени 
както към майки, така и към бащи и заявяват, 
че очакват и бащите да се включват в тях.  Но 
само 1/3 са професионалистите, които споде-
лят, че имат материали, насочени към бащи.

Въпреки че ще говорим за включването на 
бащите, важно е да кажем, че тяхното включ-
ване е добре да се разглежда в по-широк кон-
текст, а именно включването на родителите в 
училищния живот или изграждането на учи-
лищна общност.

Какво е общността?
Общност наричаме всяка мрежа от отноше-
ния на взаимна подкрепа в група от хора с 
общо чувство на принадлежност. Общността 

може да се породи от общо пребиваване или 
споделен интерес, но се развива през взаимо-
действието на членовете и е характеристика 
на отношенията помежду им. Общността е 
чувството „Ние“. Съзнателно или не, през це-
лия си живот всички се стремим да се приоб-
щим към определена група. В добре функцио-
ниращи общности хората имат субективното 
усещане за по-голямо благополучие, по-мал-
ко самота, по-малко страх от престъпност и 
дори по-добро физическо състояние.

Училищна общност
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сурси и да намалят натоварването на училищ-
ния персонал за справяне с всички предиз-
викателства, с които се сблъскват учениците 
– включването на граждански организации, 
социални услуги, отделни родители като авто-
ритетни за децата фигури допринася за раз-
виване на социалните умения на подраства-
щите. 

● Изграждането на мрежа от взаимоотноше-
ния в общността впоследствие улеснява деца-
та във вписването им в обществото. 

● Често децата и младите хора от различни 
етнически, религиозни и социални групи пре-
карват малко време заедно и живеят сякаш 
в паралелни светове. Училището понякога 
е единственото място, където тези различ-
ни групи се срещат. Училища, които работят 
не само с децата, но и с техните семейства 
и широката общественост, могат да окажат 
съществено влияние за предотвратяване на 
социални, етнически или религиозни кон-
фликти и да доведат до сплотяване на мест-
ната общност.

● Включването в добре функционираща учи-
лищна общност има потенциал да влияе вър-
ху нагласите и поведението на родителите. 
Когато хората вземат решение как да се дър-
жат, съзнателно или несъзнателно техният из-
бор се определя от това как се държат “пове-
чето” хора от тяхното обкръжение.

За пълноценното функциониране на училищ-
ната общност от ключово значение е участи-
ето на родителите като пълноценни и рав-
ноправни партньори. Това е процес, който 
изисква управление и тук решаваща роля иг-

Нещо повече, чувството за принадлежност 
към общността провокира желание за личен 
принос и ангажиране със значими дейнос-
ти, което повишава и общото благополучие. 
Връзките между членовете на общността съз-
дават предпазна мрежа срещу отпадането на 
отделни индивиди и често предотвратяват 
необходимостта от скъпоструващи и недос-
тъпни социални услуги. Познанството ражда 
доверие, доверието – загриженост, а загри-
жеността между членовете на общността ги 
подтиква да търсят и прокарват свои пътища 
за справяне с житейските трудности на цялата 
група или на уязвими нейни членове. 

Какво е училищна общност? 
Под училищна общност разбираме взаи-
модействието на множество групи, които 
са свързани с училището чрез лични връз-
ки, професионални роли или на географски 
принцип. Училищната общност включва учи-
тели, възпитатели, ученици и техните майки и 
татковци, педагогически съветник и психолог, 
както и широк кръг от съграждани, всички об-
служващи звена, които подкрепят училището 
и детската градина, и службите, чиито фокус 
са младите хора: здравни и социални служби, 
неправителствени организации, търговски 
обекти, центровете за организиране на сво-
бодното време и за оказване на психологиче-
ска подкрепа на младите хора и семейството.

Какви са ползите от силната училищна общ-
ност?
Училищата, в които има добре развита и 
функционираща училищна общност, имат ре-
дица предимства. 

● Те успяват да привлекат допълнителни ре-
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ще имате възможност да се запознаете с раз-
работените от участниците в професионалния 
панел инструменти за включване на бащите, 
но по този начин и на цялото семейство в учи-
лищния живот. 

раят уменията на водещата този процес лич-
ност – директор, класен ръководител, учител 
– да използва различни инструменти за анга-
жиране на родителите с целите и ценностите 
на училищната общност. В следващата секция 

промяна в няколко аспекта: подобряване на 
взаимоотношенията между децата, по-спло-
тени и изградени като общност класове и 
по-високи учебни постижения. Децата до-
биват самочувствие и развиват стремеж към 
усъвършенстване.

Някои деца проявяват желание за включва-
не в извънкласни и извънучилищни дейности. 
Повишава се разбирането, толерантността и 
взаимното уважение сред децата. Учителите 
наблюдават повишено самочувствие и уве-
реност сред децата, чиито бащи са участвали 
в училищни инициативи. Също така отчитат 
интерес у децата към теми, които не са вклю-
чени в учебната програма, творчески занима-
ния и интереси към професионално развитие.

Ползи и резултати за училището от 
включване на бащите в училищния жи-
вот

По отношение на ползите за училището на 
първо място  се отчита положителният ефект 
върху микроклимата в училище: повишава се 
авторитетът на институцията и се подобрява  

Ползи и резултати за децата от включ-
ване на бащите в училищния живот 

След една учебна година упорита и целена-
сочена работа участниците в професионалния 
панел „Активно бащинство” отчитат някои ос-
новни ползи от активното включване на ба-
щите и значимите за детето мъже в училищ-
ния живот. На първо място, децата се гордеят 
с това, че бащите им са част от училищния 
живот. Засилва се усещането им за сигурност, 
опора и подкрепа.

На второ място, участието на бащите води 
до положителна промяна в поведението на 
децата - засилва се мотивацията, децата ста-
ват по-уверени в себе си и участват по-актив-
но в живота на класа. 

Вследствие на участието на бащите се зат-
върждава връзката между детето и бащата, 
а едновременно с това се обогатява предста-
вата на детето за баща му. Учителите наблю-
дават  засилване на интереса на децата към 
занимания с творчество.

По отношение на резултатите за класа учас-
тниците в панела наблюдават положителна 

Бащите и училището – изводи от практиката
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дагогически съветник се чувствам по-сигурен, 
когато бащите подкрепят моите инициативи 
с деца – палатков лагер, изкачване на Черни 
връх и т.н.“ Генадий Матвеев, педагогически 
съветник

 „За мен лично като педагогически съвет-
ник включването на бащите помага много за 
адекватно изясняване на проблемите и ситу-
ациите и реално предприемане на конкретни 
мерки.“ Анна Радева, педагогически съветник

„Научавам повече за децата и родителите 
им, което е важно за пълноценното ми общу-
ване с тях. Получавам подкрепа и признател-
ност за труда ми.“ Красимира Таскова, нача-
лен учител

„Последователността в съвместната работа 
на педагози и родители е важна и няма как 
да се случи без участието на мъжка фигура от 
семейството.” Таня Китанова, педагогически 
съветник

„Ние като учители се учим да общуваме с 
бащите и да ги търсим за съдействие.“ Венета 
Ночева, начален учител

„За мен участието на бащи, дядовци и 
по-големи батковци беше предизвикател-
ство.“ Светослава Стоилова

материалната база на училището. Средата в 
училище става по-защитена за децата. При-
влича се общественото внимание и се подо-
брява имиджът на бащите в училище.

Наблюдава се подобряване на сътрудни-
чеството между родители и учители. Бащите 
внасят ценна гледна точка в разрешаването 
на проблеми в училище, което води до по-до-
бър баланс на отношенията. Според някои 
учители професията на учителя става интерес-
на и за момчетата. Също така включването на 
бащите в училищния живот води до подобря-
ване на дисциплината на децата.

Като резултати от включване на мъжете в 
училище за самото училище участниците в па-
нела отбелязват повишаването на успеха на 
учениците и намаляването на негативното им 
поведение. Наблюдава се по-голяма готов-
ност от страна на бащите за помощ в различ-
ни аспекти от дейностите в училище и по-ак-
тивно училищно настоятелство. Повишава се 
авторитетът на училището и доверието към 
учителите. Включването на бащите води до 
обединяване на класовете и техните учители 
за обща цел.

Ползи и резултати за участниците в 
панела от включване на бащите в учи-
лищния живот

По-долу сме посочили няколко цитата, в 
които участниците в панела описват ползите 
за себе си като професионалисти от активно-
то включване на бащите в живота на децата.

„Позитивната промяна при работа с деца с 
поведенчески проблеми се случва по-бързо, 
когато бащите са включени. В ролята си на пе-
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За методиката

С теорията - дотук. Целта на този наръчник е 
не да представя академична, а съвсем прак-
тическа методика, ясна, разбираема и лес-
на за прилагане. Както ще видите и по-долу 
от примерите, тази методика се основава на 
следните основни принципи:

1. Доброволност - както от страна на учили-
щето, така и от страна на децата и семей-
ствата участието в дейности и инициативи 
трябва да бъде напълно доброволно.

2. Ентусиазъм - ако не сте убедени, че ще 
имате полза - Вие като учител, училището 
и децата, може би е добра идея първо да 
присъствате като наблюдател на подобна 
инициатива, организирана от Ваш колега. 
Съмнението в ползата от подобни дейности 
оказва негативен ефект върху тяхната ефек-
тивност. А и Вашият ентусиазъм ще зарази и 
децата, и техните семейства.

3. Инициативност - ако Вие не се захванете, 
няма кой друг да го направи.

4. Изобретателност - измисляйте всеки път 
различни начини, идеи, инициативи, които 
според Вас ще подхождат повече на Ваши-
те деца и техните семейства. Ще се радва-
ме, ако после ги споделяте с нас на office@
roditeli.org - можем да разширим и преиз-
дадем този наръчник в бъдеще.

5. Включване - успехът на методиката зави-
си до голяма степен от включването и учас-
тието във всяка дейност или инициатива на 
всички: на първо място, на учителя; на де-
цата - със собствен принос от самото начало 
на измислянето и подготовката на дадената 
дейност; семействата като цяло - фокусира-
нето върху бащите и важните мъже в ника-
къв случай не следва да изключва майките.

6. Благодарност - нека всяка инициатива да 
завършва с благодарност към включилите 
се в нея деца и родители. Бъдете сигурни, 
че те ще изпитат още по-голяма благодар-
ност към Вас.
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Добрите практики

1:
Представяне на кампанията „Активно бащинство в училище“ - 

инициативи, свързани с мъжете

Идея:
Да се представи кампанията за включване на 
значимите мъже в училищния живот на деца-
та. 

Цел: 
Да се достигне до максимално широк кръг от 
родители с информация за кампанията.
Да се мотивират родителите за включване в 
инициативите.

Методика: 
1. Публикуване на информация в сайта на 
училището и други канали за комуникация 
със семейството.

2. Информиране на всички ангажирани в 
осъществяване на кампанията и инициати-
вите – учители, училищно ръководство, дру-
ги колеги в училище.

3. Уточняване на неясноти и изговаряне на 
притеснения вътре в училищния екип, за да 
се избягнат недоразумения.

4. Съгласуване на единна формулировка за 
кампанията „Активно бащинство в учили-
ще“, така че да съответства на визията на 
училището.

5. Представяне на кампанията „Активно ба-
щинство в училище“ на родителска среща. 
Предоставяне на информация и събиране 
на мнения от родителите.

6. Изготвяне на специален кът на кампани-
ята за ангажиране на татковци в училищ-
ния живот на децата, където да е налична 
информация и материали за предстоящи и 
минали събития.

7. Поддържане на дейностите и своевре-
менно информиране и лични покани към 
родителите.

Необходимите ресурси: 
Канали за комуникация. Важно е да се иден-
тифицират удобните за родителите канали за 
комуникация за бърза и ефективна връзка с 
тях. 
Единомислие. Добре е целият екип да е за-
познат с инициативата, да дава идеи и всеки 
да може да посочи трудностите, които застра-
шават успеха на инициативата. Също така 
трябва да се изясни позицията на учители и 
възпитатели, за да бъдат посланията им към 
семействата в синхрон. 
Представяне. Важно да се подготви общо 
представяне, за да се подпомогне разговорът 
с родителите на родителска среща. 

Подводни камъни:
Формулировка. Формулировката трябва да е 
достатъчно широкообхватна, за да не изключ-
ва никое дете или семейство.
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2. Уведомяване на родителите и децата и 
привличане на доброволци за флашмоба 
поне седмица по-рано.

3. Подготовка на материали – книжки и ук-
раса (изрисувани от децата книжни ленти, 
постери, балони и т.н.).

4. Прес-съобщение до медиите.

5. Подготовка и украсяване на мястото на 
провеждане на флашмоба 2 часа преди са-
мото събитие.

6. Посрещане и въвеждане на участниците 
във флашмоба .

2: 
Флашмоб „Тате, почети ми“

Идея: 
Да се съберат деца и бащи (или други важни 
за детето мъже от семейния кръг), които да 
правят нещо заедно - в случая това е четене 
на книжка, за да се покаже естествената анга-
жираност на татковците във важните области 
от живота на децата като образованието.

Цел: 
Да се привлече вниманието на общественост-
та към важността на участието на бащата в 
изграждане на положително отношение към 
книгите и образованието.

Методика: 
1. Уточняване на параметрите на флашмо-
ба – място и време, конкретна форма на 
изпълнението (четене на книжки), необхо-
дими материали.
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Подводни камъни 
Покана. Поканата е добре да се отправя лич-
но към родителите, като от нея да стане дос-
татъчно ясно, че освен с таткото детето може 
да участва с друг важен за него мъж от кръга 
на семейството или от живота на детето.

7. Провеждане и снимки по време на флаш-
моба (1 час; с изрично взето съгласие от ро-
дителите за снимане).

8. Отразяване през собствените канали на 
организаторите.

Необходимите ресурси: 
Материали и украса. Флашмобът може да 
бъде проведен с различен набор от ресурси в 
зависимост от възможностите на организато-
ра. За проведения флашмоб бяха подготвени 
балони за украса и значки за всички включи-
ли се татковци и деца. За участниците, които 
евентуално биха дошли без книги, бяха под-
готвени резервни, подходящи за възрастта 
книжки от организаторите. 
Планиране. Времето за провеждане на съби-
тието е около 4 часа, а подготовката трябва 
да започне 2-3 седмици по-рано. Хората, ан-
гажирани в дейността, зависят от мащаба на 
флашмоба.
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Идея: 
Да се проведе игра на петанк с деца и роди-
тели от четирите училища по проект „Активно 
бащинство“.

Цел: 
Да се даде възможност на семействата да 
прекарат един интересен и приятен следобед 
заедно и да се опознаят взаимно.
Да се запознаят децата и техните родители от 
различни училища.
Да се представи училището като атрактивно 
място за извънкласни семейни дейности.

3: 
Семеен мини-турнир на петанк

Методика: 
1. Покана към родителите и децата по удо-
бен канал и лично.

2. Разпечатване и запознаване с регламен-
та на играта.

3. Осигуряване на рефер.

4. Осигуряване на необходимите матери-
али за играта.

5. Осигуряване на подходящ терен и вре-
ме за играта.

6. Раздаване на тениски за отборите в иг-
рата.
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7. Провеждане на играта.

8. Награждаване на победителите от семей-
ния мини-турнир.

Необходимите ресурси: 
Условия. Изисква се подходящо място за игра 
на петанк (пясъчен терен) и нужните за играта 
топки. Идеята обаче може да се преформули-
ра така, че да отговаря на условията за всяко 
конкретно училище, т.е. може да бъде друга 
игра или занимание за деца с родители. Необ-
ходимо е обаче да се запознаят участниците с 
правилата на играта и да има рефер. Тениски-
те не са задължителни.

Подводни камъни: 
Регламент. Недостатъчно ясните правила 
биха объркали участниците. Също така е ва-
жно да има човек, който да следи за спазване-
то им, за да няма обидени. Същевременно не 
е нужно да се акцентира толкова на победата, 
колкото на общото приятно преживяване.
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Идея: 
Децата да поканят по интересен и личен на-
чин татковците или други важни за тях мъже 
на Фамилатлон – празник на семейството и 
спорта, и да получат за това допълнителна 
награда.

Цел: 
Семействата да разберат за събитието Фами-
латлон и възможностите, които то предлага 
за деца и бащи. По този начин повече деца и 
техните татковци да се възползват от възмож-
ностите за съвместни позитивни преживява-
ния по време на празника.

4: 
Покана към татко за Фамилатлон

Методика: 
1. Подготвяне на шаблон на поканата.

2. Представяне на поканите пред учителите, 
така че те да могат да ги използват със свои-
те класове.

3. Раздаване на поканите сред децата в учи-
лищата, изявили желание за участие. 

4. Изработване на поканите от децата у 
дома.

5. По време на празника - ясно обозначава-
не на мястото, където се събират изработе-
ните от децата покани.
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Необходимите ресурси: 
Формат. При изпробването на тази инициа-
тива поканите бяха изработени специално с 
програмата на Фамилатлон. Могат обаче да 
представляват и обикновен лист, на който де-
тето на нарисува себе си и таткото и собстве-
норъчно да го надпише и сгъне като покана.

Подводни камъни: 
Задача. Поканата трябва да показва ясно, че 
празникът е семеен. Затова може да се нари-
сува цялото семейство, така че всеки член да 
се чувства поканен.
Награди. Не са задължителен елемент, но 
повишава мотивацията на децата да донесат 
поканите на събитието.
 
Какво е Фамилатлон можете да разберете на 
сайта - http://famillathlon.bg/. 
Как да се включите вижте на 
http://famillathlon.bg/join/. 

6. Събиране и окачване на поканите така, че 
да са видими за гостите на празника – може 
да се използват въженца и щипки.

7. Награждаване на всяко дете, донесло 
покана заедно с баща си, непосредствено 
след като предаде поканата на обозначено-
то място за събиране.
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битията и популяризирането им  през всич-
ки достъпни канали на организаторите.

Необходимите ресурси: 
Програма със събития и инициативи. Необхо-
дими са идеи за събития с татковци и други 
важни за децата мъже, както и ентусиазъм за 
осъществяването им.
Вижте в Приложението програмата за пър-
вата Седмица на бащата.
Планиране на времето. Необходимо е да се 
предвиди достатъчно време за участието на 
татковците, но така, че то да съответства на 
техния график и този на училищата.
Представяне. Също така е важно да се пре-
даде ясно информацията и очакванията към 
семействата, така че родителите да разберат 
идеята и да се включат.
Формулировка. Добре е инициативата да 
бъде отворена за всички. За целта може да се 
използва формулировка като „за най-важен 
мъж в моето семейство“.

Подводни камъни: 
Комуникация със семейството. Тъй като май-
ките са по-често ангажирани в училищните 
дела, може да се окаже добра идея поканата 
към бащите да мине през майките, така че те 
да не бъдат изключени от процеса и да се уле-
сни комуникацията. 
Време. Възможно е дейността с бащите да от-
неме повече от предполаганото време, затова 
трябва да се предвиди достатъчно голям бу-
ферен интервал, за да бъде учителят спокоен.

5: 
Седмица на бащата

Идея: 
В рамките на една седмица в училище да има 
различни инициативи, които да включват 
бащи.

Цел: 
Да се привлече вниманието към важността и 
потенциала на бащите в изграждане на поло-
жителна нагласа към образованието и учили-
щето.
Да се отвори пространство за бащите в учили-
ще, така че те да имат шанса да се включат по 
приятен и естествен начин.
Да се предложи на децата модел на поведе-
ние и позитивно общуване между значимите 
за тях възрастни.

Методика: 
1. Създаване на програма за Седмицата на 
бащата.

2. Изработване на брошура и плакати за 
Седмицата.

3. Разпространяване на информация и ма-
териали за Седмицата, така че повече кла-
сове/училища да вземат участие в инициа-
тивата.

4. Организиране на всяко отделно събитие 
в координация между учители, родители и 
училищна администрация.

5. Провеждане на събитията.

6. Събиране на снимки и коментари от съ-

2: 
Флашмоб „Тате, почети ми“
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Методика: 
1. Учителят представя идеята на своите уче-
ници.

2. Събират се всички предложения от деца-
та. Могат да се предложат такива и от учи-
теля.
Няколко изпробвани идеи:

● изработване на картичка за моя татко;
● написване на съчинение „Моят татко”;
● рисунка „Аз и моят татко” или на самия 
татко;
● изработка на плакати; 
● изработване на значка за татко;
● научаване на стихотворение, посветено 
на бащата;
● написване на стихотворение за бащата.

3. Избират се тези, които се харесват и одо-
бряват от всички.

4. Дейността се провежда и след това се 
представя пред родителите.

Необходимите ресурси: 
Всички материали са достъпни за децата и 
учителите, тъй като са от ежедневна необ-
ходимост в училище. Освен това дейностите 
могат да се планират като част от обичайните 
учебни часове и да отпадне необходимостта 
да се определя специално време.

Идея: 
Да се организират децата от класа в индиви-
дуални дейности, които да насочват към важ-
ността на бащината фигура по положителен 
начин.

Цел: 
Да се обърне внимание на значимостта на ба-
щината роля и фигура. 
Да се проведат различни инициативи по по-
вод Седмицата на бащата, така че тя да бъде 
представена като част от календара на учили-
щето.

6: 
Инициативи, свързани с бащата и значимите мъже в семействата 

на децата – по класове

Част от „Седмица на бащата в 35 СОУ „Добри Войников“, София1б и 3в клас (2013/2014)
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Много положително е, че занасяйки вкъщи 
своите произведения или рецитирайки пред 
майка си и баща си, децата показват, че учи-
лището им е заинтересовано от привличане 
на родителите в училище и уважава семейни-
те ценности.

Подводни камъни: 
Формулировка. Децата, които живеят без 
баща и нямат редовен контакт с друг значим 
мъж, биха се почувствали дискомфортно. За 
тази цел е добре учителят да се е запознал със 
ситуацията при всяко от децата по деликатен 
начин, така че да се избегне предизвикването 
на негативни емоции. Дори обаче учителят да 
не е наясно със семейната ситуация на всяко 
дете, той може да каже, че заниманията се 

отнасят както до татко, така и до всеки друг 
мъж, когото детето обича и който се грижи 
за него. Детето може да избере към кого ще 
бъде отправено неговото произведение.
Дейност в клас, която може да се приложи в 
рамките на цялото училище.

Идея: 
Бащите гостуват на класа, за да разкажат за 
професията си или за друга тема, която жела-
ят, да поиграят с децата или просто да бъдат 
заедно.

Цел: 
Да се включат значимите мъже в живота на 
децата в училищното ежедневие.
Да се признае голямата роля на бащата за 
пълноценното израстване на децата.
Да се осъществят връзки между възрастни и 
деца.

7:
 Гостуване на бащи в училище „Днес татко е в клас“

Част от „Седмица на бащата в училище“ 
Венета Ночева, 73 СОУ „Владислав Граматик“, София

Красимира Таскова, 120 ОУ „Георги С. Раковски“, София

Методика: 
1. Уведомяване на родителите за инициати-
вата на първата възможна родителска сре-
ща, насърчаване на родителите да споделят 
информацията вкъщи и покана към мъжете 
да се включат в провеждането на един час 
в училище по тема или занимание, които те 
изберат.

2. Подсещане във Фейсбук страницата на ро-
дителите или в мейл-групата поне седмица 
преди началото на инициативата. Периодич-
ни напомняния и приканвания за даване на 
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идеи и заявки за участие. Ясно посочване 
как се подават заявките към класния ръково-
дител – по какъв канал и каква информация 
е нужна.

3. Договаряне на датата, времето, нужните 
материали и взаимните очаквания.

4. Информиране на децата за предстоящото 
гостуване.

5. Предварително изработване на подаръци 
за гостуващите татковци.

6. Подготовка на стаята за идването на ба-
щите – приготвяне на мултимедиен проек-
тор и компютър, подреждане на чиновете 
и столовете, закачане на плакати и всичко 
друго, което е уместно за конкретния учител 
и клас и материалите, които се изискват. 

7. Детето представя баща си пред останали-
те деца и му асистира, ако има нужда.

8. Думата има таткото.

9. Детето подарява подготвения подарък на 
гостуващия в училище татко.

10.Публикуване на снимките от събитие-
то на страницата във Фейсбук или на друго 
удобно място с кратък коментар за събити-
ето и персонална благодарност към таткото.

11.Договаряне на следващи срещи с тат-
ковци за новата учебна година.

Необходимите ресурси: 
Необходими материали. Необходимо е да се 
предвиди участието на татковците или други 
значими мъже в живота на децата в графика 
на класа, а също да се подсигурят необходи-
мите материали, които гостът е заявил. Добре 
е материалите да се уговорят предварително, 
за да бъдат и учителят, и бащата подготвени 
за дейността. 
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насърчи участието на по-активните родители 
и по такъв начин да се стимулират и остана-
лите. Необходимо е да се остави достатъчно 
време за подготовката, за да могат повече 
татковци да решат да се включат. 
Време. Възможно е дейността с бащите да 
отнеме повече от предполаганото време, за-
това трябва да се предвиди достатъчно голям 
интервал, за да бъде учителят спокоен.

Разкази на учители:
„Единият татко работи като треньор по борба 
и изнесе час по физическо.
Накрая на часа почерпи децата с бонбони и 
те бяха много щастливи. Другият баща гово-
ри с децата за нещата от живота - как да се 
предпазват, за срещи с непознати, за крадци, 
за поведението им на обществени места. На 
следващия ден донесе торта да почерпи де-
цата за това, че са го поканили в час. Третият 
татко им разказа как се правят тухли, тъй като 
работи във фирма, която произвежда тухли. 
Презентацията започна с приказката „Трите 
прасенца“, понеже най-умното от прасенца-
та си прави къщичката от тухли. Беше купил 
за всички деца книжка с приказката за трите 
прасенца. Четвъртият татко им разказа за жи-
вота в Африка, защото като дете е живял там. 
Разказа им за джунглата и какви животни мо-
гат да се срещнат там и още интересни неща.“ 
– Венета Ночева

„В сряда децата се запознаха с таткото на Ру-
мен - инж. Денков, който много увлекателно 
ги запозна с електричеството, как да се пред-
пазваме и как да го използваме безопасно. 

Подготовка. Децата могат да направят флае-
ри и покани, които да показват, че инициа-
тивата е мислена и подготвена. Могат да се 
закупят балони за по-голяма празничност. 
Подаръци. Подготовката на подаръци за гос-
туващите татковци изисква време, но самите 
подаръци могат да се направят от подръчни 
материали, които децата използват за часо-
вете. Страхотен подарък е картичка, книжка 
или пък грамота „Татко, обичам те“. Подаръ-
кът дава финален щрих на преживяването за 
мъжете и децата и остава като мил спомен от 
гостуването.
Отразяване. Чудесен начин да се привлече 
внимание и да се даде гласност на вече слу-
чилото се е табло с информация за инициа-
тивата и снимки от проведените срещи. А 
във Фейсбук група или през друг онлайн ка-
нал класният и родителите могат да обменят 
непосредствено информация и да споделят 
снимки.

Подводни камъни:
Формулировка. Добре е инициативата да 
бъде отворена към всички. За целта може да 
се използва формулировка като “за любим/
най-важен мъж в моето семейство”.
Комуникация със семейството. Тъй като май-
ките са по-често ангажирани в училищните 
дела, може да се окаже добра идея поканата 
към бащите да мине през майките, така че те 
да не бъдат изключени от процеса и да се уле-
сни комуникацията. 
Планиране. Първоначално е възможно тат-
ковците да не откликнат на поканата. След 
като един обаче реши да участва, децата се 
въодушевяват, разказват вкъщи и родители-
те им се ентусиазират. Затова е добре да се 
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верига, така че да светне крушката и накрая, 
след като ги провери дали светят (а те светна-
ха абсолютно всички), им ги подари. Така вся-
ко дете си тръгна от училище с този интересен 
подарък, с който, по думите на майките, са 
играли и обяснявали как трябва да се случват 
нещата и в следващите няколко дни. Сигурна 
съм, че завинаги ще си спомнят за този човек 
и за първата си собствена електрическа  вери-
га.“ – Красимира Таскова

Показа уред, който реагира със звуков сигнал 
на предмети, които са проводници на елек-
тричество и накара децата да поднасят пред-
мети към уреда, за да се убедят сами. След 
това подари на всички по един фазомер, за-
щото този уред бил нужен за всяка къща. Из-
ненадите не свършваха. След това раздаде на 
всяко дете по един кабел, фасонка и крушка, 
показа им как да направят електрическата 

Необходимите ресурси: 
Планиране. Необходимо е да се предвиди 
достатъчно време за детайлно разработване 
на кампанията и нейното провеждане.
Комуникация. Нужно е да се избере начин за 
комуникиране на кампанията, събитието или 
инициативата към обществеността. 
Параметри. Избирането на място за провеж-
дане на дейност в самия ден изисква съобра-
зяване с логистичните параметри на събити-
ето. 

Подводни камъни: 
Послание. Кампанията се нуждае от добро 
популяризиране и ясно послание, за да не 
бъде възприета по неправилен начин, като 
например, че само в един ден се отчита важ-
ността на бащата или че това е незначителна, 
маргинална инициатива.

8: 
Празник „Ден на бащата“

Идея: 
Да се отбележи  Международният ден на ба-
щата – втората неделя на юни.

Цел: 
Да се привлече общественото внимание към 
Деня на бащата и важността на мъжете в жи-
вота на децата.

Методика: 
1. Планиране на кампания, събитие или ини-
циатива по повод Деня на бащата.

2. Популяризиране на дейността през кана-
лите на организаторите – онлайн, медии и 
на живо.

3. Осъществяване на дейността.
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9: 
Конкурс и изложба „Татко и аз“

3. Определяне на механизъм за приемане 
на снимките - по поща, лично, през интернет 
или имейл.

4. Популяризиране на инициативата сред 
обществеността.

5. Събиране на снимките и провеждане на 
журиране според регламента.

6. Обявяване на победител според регла-
мента.

7. Награждаване.

8. Изложба със снимки на публично място.

Идея: 
Да се организира конкурс, чрез който да се 
съберат снимки от хубави значими моменти 
за татковци, дядовци, вуйчовци с деца. Сним-
ките  показват връзката на децата с важните 
мъже в живота им. Впоследствие снимките се 
представят на изложба.

Цел: 
Да се привлече внимание към значимостта на 
връзката на децата с бащите и другите значи-
ми за живота им мъже.

Методика: 
1. Изработване на регламент за конкурса.

2. Избор на награда за победителя (ако е 
предвидена такава в регламента).



Училището кани бащата 29

до училищния коридор, което няма да изис-
ква специална организация за изложбата. Ва-
жно е обаче да се предвиди достъп до излож-
бата на широк кръг зрители.

Подводни камъни: 
Популяризиране. Популяризирането трябва 
да бъде чрез максимално ясно и целенасоче-
но послание. Трябва да  стане ясно, че сним-
ките могат да включват и други мъже от живо-
та на детето освен бащата. 
Майките. Участието на майката може да се 
спомене като автор на снимката например.
Качеството на снимката е важно, затова пред-
варително трябва да се зададат основните па-
раметри на разбираем език. 

Необходимите ресурси: 
В оригиналния вариант беше необходимо да 
се осигури онлайн-платформа, награда за по-
бедителя и място и пространство за провеж-
дане на реалната изложба. Изложбата обаче 
може да се проведе по различни начини, така 
че да изисква минимум ресурси. 
Платформа. Изложбата на снимки може да 
се направи, без да се използва онлайн-плат-
форма, а снимките да се окачват директно на 
реална изложба. 
Регламент. Елементът на конкурс може да се 
елиминира по решение на организатора и 
това да премахне необходимостта от осигуря-
ване на награда. 
Място. Мястото не е задължително да бъде 
публично, а може например да се ограничи 
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Подводни камъни: 
Не много подходящо време. Денят на бащата 
е втората неделя на юни месец, когато учили-
щата са вече във ваканция.

10: 
Картичка за Деня на бащата „Обичам те, татко“

9: 
Конкурс и изложба „Татко и аз“

Идея: 
Да се даде идея на децата да направят кар-
тичка за татко или друг важен мъж в живота 
им за Деня на бащата.

Цел: 
Да се отбележи Денят на бащата.
Да се създадат положителни емоции за деца, 
бащи и майки.

Методика: 
1. Създаване на шаблон за картичка – контур 
до раменете.

2. Осигуряване на пространство за рисуване 
– маси и столчета.

3. Осигуряване на материали за рисуване от 
децата – флумастри, моливи, пастели, водни 
бои.

4. Покана към семействата да се включат в 
рисуването.

Необходимите ресурси: 
Материали. Необходимите материали са 
рисувателни. В зависимост от начина на про-
веждане обаче те могат да се ограничат, като 
например децата рисуват в класната стая и си 
носят свои материали. 
Място. Поканата към родителите също не е 
задължителна, защото може картичките да се 
направят в час и да се подарят вкъщи.
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донесат от вкъщи.
Място. Мястото е по избор на организатори-
те, защото няма специални изисквания към 
него. Времето за провеждане е добре да е 
удобно за татковците и семействата, така че 
да присъстват всички. Добър повод е Денят на 
бащата.

Подводни камъни: 
Водещи. Водещите трябва да умеят да връз-
ват възел, за да се проведе успешно атели-
ето. За малките деца е трудно да схванат от 
първия път, затова е добре да се подхожда с 
търпение, позитивно отношение и чувство за 
хумор. 
„Трудно е“. Ако детето не успее, може да му 
се върже на него вратовръзката, да се остави 
бащата да му покаже или пък да се упражня-
ват вкъщи. Майките, които могат да връзват, 
могат да се включат като водещи.

11: 
Ателие за връзване на вратовръзки „Връзката е важна“

Идея: 
Децата и техните татковци да се научат да 
връзват възел на вратовръзка, който да бъде 
символ на тяхната здрава връзка.

Цел: 
Да се привлече вниманието към важността на 
връзката на децата с бащата.
Да се даде възможност за приятно и забавно 
прекарване на семействата по повод Деня на 
бащата.

Методика: 
1. Подготвяне на материали за ателието – 
вратовръзки и упътване за връзване на въ-
зел.

2. Подготвяне на подаръци за участниците в 
ателието.

3. Подготвяне на водещи на ателието, които 
да могат да показват как се връзва възел.

4. Избор на място и време за ателието.

5. Провеждане на ателието.

6. Отразяване и снимки от събитието.

Необходимите ресурси: 
Материали. Необходими са най-вече вра-
товръзки, тъй като наградите могат да бъдат 
изработени от децата картички или друг вид 
техен творчески продукт. Вратовръзките мо-
гат да бъдат стари, но запазени, които всеки 
от организаторите или пък участниците  да 
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12: 
Провеждане на училищно събитие „Лов на съкровище“

В началото запознахме директора на учили-
щето с идеята и целите на играта, тъй като 
подкрепата и одобрението на директора 
са задължителни за всички събития, които 
се случват на територията на училището. В 
нашия случай директорът на училището се 
включи активно и в самата игра, което за-
сили въздействието на инициативата. След 
одобрението на директора запознахме с 
идеята учителите на 2 паралелки, които ис-
каха да участват, както и учениците.

2. Подготовка на покана за родителите. 
В час по изобразително изкуство децата 
подготвиха специални покани до бащите, 
дядовците и батковците си, като нарисуваха 
техни портрети и включиха текст, с който ги 
канят да участват с тях в лов на съкровища в 
уречения ден и час.

3. Изработване на карта на училището. 
Картите за всеки отбор бяха разработени от 
учител доброволец, като изглеждаха със-
тарени от времето и участниците много ги 
харесаха. Теренът (няколко класни стаи и 
общите помещения на два етажа) мислено 
беше разделен на 7 сектора според броя на 
въпросите. 

4. Разработване на въпросите.
Във всеки сектор имаше скрит по един въ-
прос за всеки отбор, за да се осигури равно-

Идея: 
Да проведем забавно събитие за бащи и деца, 
което да помогне на татковците да научат по-
вече за училището и да ги насърчи да научат 
повече и за виртуалния свят на детето. 

Цел: 
● Да се намалят съпротивите на татковците 
да се включат в училищния живот, като им се 
даде възможност да опознаят сградата, пре-
подавателите и директора в рамките на за-
бавна игра.
● Да се насърчи отворената комуникация и 
изграждането на доверие между децата и 
родителите по темата за безопасността в ин-
тернет.
● Да се сплоти класът, като се осигури въз-
можност родителите на децата да се опознаят 
в неформална среда.
● Да се подпомогне изграждането на училищ-
на общност чрез насърчаване на комуника-
цията между децата, родителите, учителите и 
ръководството на училището.

Методика: 
Ловът на съкровище е игра, в която няколко 
отбора от участници търсят скрити въпроси 
по отбелязани на специално изработена кар-
та места. Отборът, който намери и отговори 
най–бързо на всички въпроси, печели състе-
занието.

1. Запознаване на училищния екип с идеята.
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поставеност в трудността. Картите са иден-
тични, но се различават за всеки от отборите 
по местата, където са скрити техните въпро-
си. На картата е отбелязано мястото на старт 
и финал на състезанието. 

Използвани въпроси:

1: В интернет сърфирам, информация нами-
рам, срещам хора най-различни, и подли, и 
симпатични. Всеки има своя _______________, 
на котка, мишка, Батман или цар. Той пази 
твоето лице и тайните на твоето сърце.
2: Получавам писма от батко, от мама, от леля 
и татко. Но понякога пишат ми други - с рекла-
ми, лъжи и обиди. Мигом __________ ги аз, 
това аз съветвам и вас! 
3: Трудност имам в интернет, нямам нужда от 
късмет. Мигом аз на __________ звъня и про-
блемът се решава начаса. 
4: Няма уста, но казва много. Няма уши, но 
знае всичко. Няма крака, но ходи навсякъде.              
Що е то?  _________________
5: Щом с домашните приключа, бързам ком-
пютъра да включа. Герой си имам в сайт лю-
бим, животно е и казва се ___________. 
6: Има адрес, но не е къща. Има име, но не е 
човек. Има маймуна, но не е Пипи. Що е то? 
_____________
7: Питах тате вчера в пет, профил как да си на-
правя в интернет. Показа ми всичко: прякор 
и снимка, и как да пиша на Иво и Мимка. И 
ключ специален имам аз, да пазя всичко сал 
за нас. Кой е този ключ?__________________
___________

Не забравяйте да номерирате въпросите си!
Въпросите се слагат в пликове или се сгъват 
няколко пъти, за да не се вижда текстът. Из-

ползвахме цветни листове хартия, за да се от-
личават въпросите на отделните отбори. По-
ставете въпросите на местата им малко преди 
състезанието, за да сте сигурни, че няма да 
бъдат взети от други ученици или персонал 
на училището.

5. Подготовка на жокери.
Подготвихме талони, които дават право на 
всеки отбор да получи един жокер - под-
сказка. При прилагането на практиката по-
канихме доброволец в костюма на героя на 
Националния център за безопасен интернет 
Флашко, който даваше жокер на отборите 
след предоставяне на визитна картичка на 
Българската линия за онлайн безопасност. 
Ако искате да поканите Флашко на Ваше 
събитие или имате нужда от материали на 
тема онлайн безопасност за Вашето състеза-
ние, свържете се с Центъра за безопасен ин-
тернет Safenet.bg или на кратък номер 124 
123 (14 ст./ целия разговор)

Това са жокерите, които използвахме:

1. Друга дума за профилна снимка - отговорът 
е “аватар”
2. Забранявам достъпа до профила и личната 
ми информация - “бан-вам”
3. Една от услугите на Центъра за безопасен 
интернет - БЛОБ (Българска линия за онлайн 
безопасност)
4. Какво са Google и Bing? - “търсачка”
5. Вид животно, главен герой във Весели кра-
чета - “пингвин”
6. Виртуална поща - “имейл”
7. Комбинация от букви, цифри и символи, 
предпазващи личната ни информация - “па-
рола”
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и може да е причина да бъдете дисквалифи-
цирани от играта.
Когато сте намерили всички въпроси и сте 
открили отговорите, напишете ги на листче 
в поредност, съответстваща на номера на въ-
проса. С първите букви на всяка от думите се 
образува паролата – ключ към съкровището.
Въведете ключа на компютъра и вижте дали 
печелите.

Успех на всички отбори!

Необходимите ресурси: 
1. Карта на училището, на която са маркира-
ни местата с въпроси

2. Въпроси за всички отбор, отпечатани на 
листи с различни цветове

3. Ленти или друга маркировка, която разли-
чава отборите и съответства на цветовете на 
въпросите

4. Начало и старт на състезанието

5. Компютър/лаптоп със специално създа-
ден профил с парола -  код за достъп до вир-
туално съкровище

6. По един талон за жокер на отбор

7. Жокери

8. Купа/грамота

Подводни камъни: 
Разработването на картите е малко трудоем-
ко, тъй като за всеки отбор трябва да има кар-
та с отбелязани различни местонахождения 
на въпросите. 

6. Подготовка на лаптоп и профил в Windows, 
който се отваря с комбинация от началните 
букви на думите, които са отговори на въ-
просите.
Отворихме снимка на съкровище, така че 
печелившият отбор да види тази снимка, ко-
гато въведе кода и се зареди профилът.

7. Осигуряване на купа за печелившия от-
бор.

8. Подготовка на отбори за състезанието
В деня на играта поканихме участниците в 
актовата зала на училището, където бяха 
поздравени от директора. После предста-
вихме играта и нейния регламент и разде-
лихме семействата на няколко отбора (до 
8 човека), като всеки отбор получи лента на 
ръката с определен цвят, който отговаряше и 
на цвета на въпросите им.

Примерни инструкции:

Всеки отбор получава своята карта с указание 
за местата, където са скрити въпросите и един 
талон за право на жокер от героя Флашко. 
Всеки отбор има право само на един жокер. 
Когато отборът реши за кой от въпросите има 
нужда от подсказка, трябва да потърси Флаш-
ко,  да му даде своя талон и да избере за кой 
от въпросите искате да ви подскаже.
Когато се даде старт на състезанието, всеки 
отбор може да започне търсенето. Въпросите 
са скрити на места около точката, отбелязана 
на картата. Отваряйте само въпроси, които са 
за вашия отбор. Моля да не премествате или 
отваряте въпроси, които не принадлежат на 
вашия отбор. Така ще попречите на друг отбор 
да се ориентира по картата, което е нечестно 
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хора, които могат да ги вземат или изхвърлят, 
без да знаят предназначението им.

Предупредете децата и родителите, че ня-
кои от отговорите са чуждици, които са на-
влезли в българския език заради интернет. 

Преценете дали да поканите изрично май-
ките, но дори и поканата да е само към бащи, 
ако майки решат да се присъединят, включете 
и тях в играта.

Участниците наистина приемат играта съв-
сем сериозно, затова реагирайте незабавно 
на загубени или объркани въпроси, като ги 
подмените своевременно. Бъдете подготвени 
да реагирате спокойно при случаи на опит за 
измама от отделен отбор - например, изхвър-
ляне на друго място на въпрос на отбор-съ-
перник. Дръжте под ръка резервни въпроси.

При определянето на местонахождението 
на въпросите внимавайте то да съответства 
на това на картата. Най-добре си направете 
предварително списък с всички места, но ги 
нанасяйте на съответната карта при самото 
поставяне на въпроса. Проверете след това 
дали картата отговаря на местата, на които са 
скрити въпросите, защото участниците при-
емат играта много сериозно!

Поставете въпросите малко преди самата 
игра и се уверете, че не се виждат от случайни 
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предложило модели и за мъжко поведение, 
което да им дава гледните точки и на двата 
пола. Активната природа на голяма част от 
татковците разнообразява процеса на учене и 
увлича децата в усвояването на интересни за 
тях знания.

● Чрез общи инициативи татковците се спри-
ятеляват. Това дава нова отправна точка за 
включване на родителите в училищната общ-
ност. От една страна, когато те се познават 
помежду си, те си имат по-голямо доверие и 
желаят да прекарват повече време заедно в 
неформална среда, което заздравява отноше-
нията и е стимулираща среда за възникване 
на идеи за подобряване на класната стая и 
училищния двор например. От друга страна, 
топлите връзки в класа между родителите са 
богатство за учителя, който винаги може да 
разчита на съдействие от майките и татковци-
те в случай на нужда, възникнал конфликт 
или непредвидена ситуация.

● През занимания, свързани с татковците, 
учителят може да се ориентира за силните и 
слабите страни на детето, неговата семейна 
среда и важните за него хора. Това помага 
да се разбират децата и поведението им по-
добре.

Ключовите фактори за успех на инициативи-
те могат да се сведат до няколко конкретни 
насоки, които можете да приложите в рабо-
тата си:

Какво научихме, докато реализирахме иде-
ите си за включване на значимите мъже в 
живота на детето в училище?

 На следващите редове ще прочетете най-ва-
жните практически изводи и препоръки, из-
ведени на база на опита на учителите от Про-
фесионалния панел „Активно бащинство“.

Ползите от инициативите за включване на 
значими за децата мъже в класни и извън-
класни дейности, както ги виждат техните ав-
тори, са:

● Участието на бащата в училищни дейнос-
ти повишава самочувствието на детето. То се 
чувства подкрепено в предизвикателствата, с 
които се сблъсква в училище. Това допринася 
за изграждане на положително отношение на 
детето към училището и ученето. 

● Ефектът от присъствието на някой татко в 
класа е и много добър повод за гордост за 
децата. Когато мъжът в живота ти, когото 
виждаш като най-силен и най-добър, се пока-
же пред съучениците ти, и ти самият изглеж-
даш малко по-силен и добър в своите и тех-
ните очи.

● Благодарение на класни дейности с учас-
тието на татковци децата свързват бащата 
с училището. Тъй като в училище по-често 
работят жени, децата имат много модели за 
женско поведение. Участието на мъжете би 

Изводи и препоръки
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ката. Затова е добре да отправите поканата и 
към майките, окуражавайки ги да подканят 
своите съпрузи или важни за детето мъже.

● Използвайте всички канали за комуника-
ция, които сте разпознали като подходящи, 
за да представяте инициативи и да отправя-
те покани. Опитът на екипа на професионал-
ния панел „Активно бащинство“ показа, че 
Фейсбук група на класа върши добра работа, 
но със сигурност има и други начини – имейл 
група, сайт на класа, форум. Най-важното е 
посланията и поканите да бъдат лични и ясни 
за майките и татковците.

● Дайте достатъчно дълъг период, за да 
стартира Вашата инициатива и да се развие 
процесът на включване на семействата. В на-
чалото винаги е трудно да се започне. Когато 
един баща посети училището обаче, децата 
разказват вкъщи и това стимулира и други 
татковци да дойдат. Заразно е!

● Със сигурност за Вас това е ясна процедура, 
но все пак да не забравяме, че следва да се 
поиска родителско съгласие за снимане на 
децата преди началото на дейностите. В ня-
кои училища учителите избират да предоста-
вят на родителите за подпис една декларация 
още в началото на годината, за да придобият 
яснота какво е мнението на семейството на 
всяко дете относно снимки, които могат да се 
правят по време на час или при извънкласни 
дейности и които евентуално да се споделят в 
групата на класа или на сайта на училището.
Подводните камъни, за които искаме да Ви 
предупредим, са:
● Някои родители е възможно да почувстват 

● Емоционалната включеност на учителя 
спомага много за  провеждане на инициа-
тивите. Откритостта и ентусиазмът Ви ще по-
кажат на децата и техните родители, че Вие 
искрено вярвате в това, което правите, и се 
вълнувате наравно с тях. 

● Съобщете своевременно на родителите за 
идеята да проведете инициатива с татковци 
във Вашия клас или училище. Добър момент 
е родителската среща, когато има време за 
въпроси и коментари, които да Ви подска-
жат общото настроение. Важно е да се отче-
тат особеностите на семействата в класа, тъй 
като поради една или друга причина не вина-
ги биологичният баща е основната мъжка фи-
гура в живота на детето. Адресирайте идеята 
максимално отворено – към важните мъже в 
живота на детето, като поясните, че това мо-
гат да бъдат – татко, втори баща, дядо, чичо, 
вуйчо, батко или пък треньор по даден спорт. 
Възможно е да има негативни реакции или 
възражения. Те са важни, за да се задейства 
инициативата, затова ги изслушайте спокой-
но и уважително и обяснете, че участието в 
инициативата е доброволно и целта е да се 
подпомогне представянето на децата в учи-
лище и цялостната им мотивация за учене по 
един по-нестандартен начин.

● Включването на бащите не изключва май-
ките. Стремежът татковците да бъдат в учи-
лище е стремеж цялото семейство да участ-
ва по-активно в училищния живот на детето. 
Майките често са посредник на мъжете в учи-
лищни инициативи. Вероятно защото те се 
чувстват повече в свои води в класната стая 
и в общуването с учителката или възпитател-
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ните занимания. Недоброто планиране може 
да „изяде“ от времето Ви за задължителните 
задачи и така да Ви създаде напрежение, тъй 
като трябва да наваксвате. Удобно време за 
провеждане на по-дългосрочна инициатива 
като Седмица на бащата е октомври/ноем-
ври, когато има повече време и по-малко на-
прежение около организирането на учебния 
процес.

● Съобразете дейностите си с възрастта на де-
цата. Инициативи като „Тате, почети ми“ може 
да не са подходящи за децата след 2 клас. 

част от предложените инициативи като навли-
зане в личното пространство на семейство-
то. Едно възражение е, че бащата трябва да 
общува ежедневно с детето си, а не само по 
специални училищни поводи. Този аргумент 
има своята логика, затова подчертайте, че 
споделяте това мнение и искате да предоста-
вите на бащите просто още една възможност 
за участие. Оставете участието на семействата 
да бъде доброволно.

● Съобразете инициативата с Вашия график. 
Много е важно да се чувствате спокойни, че 
учебните Ви задачи не страдат от допълнител-

Ресурси

В тази секция можете да намерите ресурси, с 
които да подобрите работата си с бащи.

1. МОЯТ ПЛАН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОВЕЧЕ 
БАЩИ В УЧИЛИЩЕ: В плана ще намерите 
идеи за стъпките, които трябва да предприе-
мете, за да стартирате инициатива за включ-
ване на повече бащи в училище и той ще Ви 
помогне да систематизирате ресурсите, които 
ще са Ви необходими, както и бариерите, с 
които можете да се сблъскате. 

2. Важен момент в промяната на отношение-
то на родителите е изследването на актуална-
та ситуация. За тази цел можете да използва-

те някои от анкетите, които сме включили тук 
като АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ и АНКЕТА ЗА ПРО-
ФЕСИОНАЛИСТИ, които оценяват както нагла-
сите, така и поведението на анкетираните. 

3. Ако тези анкети Ви се струват дълги, мо-
жете да използвате КРАТКА АНКЕТА ЗА УЧИ-
ЛИЩНИЯ ЕКИП, за да анкетирате колегите си. 

4. Независимо дали ще изберете да използ-
вате разширените въпросници или не, препо-
ръчваме Ви да изпратите ПИСМО ДО РОДИ-
ТЕЛИТЕ (и до двамата поотделно), в което да 
се допитате по какъв начин биха желали да се 
включват в живота на класа. 
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ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА СЕДМИЦА НА БАЩАТА

5. За да анализирате по-задълбочено ситуа-
цията във Вашето училище и да проследите 
напредъка си, използвайте КАРТА НА СИТУ-
АЦИЯТА.

6. Можете да анализирате поведението си 
спрямо бащите и да проследите как то се 
променя, като използвате САМООЦЕНКА ЗА 

УЧИТЕЛИ ИЛИ САМООЦЕНКА ЗА ПСИХО-
ЛОЗИ.

Можете да копирате, използвате и разпрос-
транявате и променяте тези материали сво-
бодно за целите на включването на повече 
бащи във Вашата работа! Моля, не забра-
вяйте да посочите, че материалите са от този 
наръчник.
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Цел Какви стъпки тряб-
ва да предприема?

От подкрепата на 
кои хора се нуждая? 

С какви ресурси 
трябва да разпола-

гам?

Какви са основните 
бариери, които очак-

вам да срещна?

Представяне на идеята 
за активното бащинство 
на останалите членове на 
екипа. Кратък анализ на 
нагласите на екипа.
Оценка на действащите 
методи за работа с бащи. 
Какво работи и какво не? 
Формулиране на конкрет-
ни препоръки за промени
Разработване на идея 
за включване на повече 
бащи
Провеждане на кратка 
консултация с родители
Провеждане на инициа-
тивата

МОЯТ ПЛАН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОВЕЧЕ БАЩИ В УЧИЛИЩЕ

Допълнителни коментари:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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1. ВИЕ ПОПАДАТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА:
Възможен е само един отговор!
1 18 – 24 години
2 25 – 29 години
3 30 – 34 години
4 35 – 44 години
5 45 – 54 години
6 55 – 65 години
7 Над 65 години

2. МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ОБЩИЯ БРОЙ ГОДИНИ 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, КОЙТО ИМАТЕ?
Попълнете с цифри броят на годините профе-
сионален отит, който имате.

Брой години професионален опит: 
...........................  (0 – По малко от година)

3. ПОЛ: 
Само един отговор

1.Жена 
 2.Мъж  

ВЪПРОСНИК     “Ролята на бащата в семейството”
    ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

В много 
голяма 
степен

В голяма 
степен

В малка 
степен

В много 
малка 
степен

Не мога 
да отго-

воря
A. Да определя правила и граници на 

детето
Б. Да успокоява детето, когато е раз-

строено
В. Да се грижи за хигиената на детето

Г. Да помага на детето с училищните 
работи 

Д. Да отговаря за финансовата из-
дръжка на детето

Е. Да разговаря с детето

Ж. Да играе с детето

З. Да хвали детето 

И. Да прегръща и целува детето

Й. Да чете на детето

К. Да подкрепя и насочва детето да 
развива талантите си

4. ОЦЕНЕТЕ СПОРЕД ЛИЧНОТО СИ МНЕНИЕ ДО КАКВА СТЕПЕН БАЩАТА ТРЯБВА:

Само един отговор на ред
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Много 
често

Често Рядко Много 
рядко

Не мога 
да отго-

воря
A. Определя правила и граници на 

детето
Б. Успокоява детето, когато е раз-

строено
В. Се грижи за хигиената на детето

Г. Помага на детето с училищните 
работи  

Д. Дава пари на и за детето 

Е. Разговаря с детето

Ж. Играе с детето

З. Хвали детето 

5. ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, КОЛКО ЧЕСТО БАЩАТА ТРЯБВА ДА: 
(САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ)

Л. Да посещава училищни или спорт-
ни участия на детето

M. Да води детето на доктор или зъ-
болекар

Н. Да посещава училището на детето 
по повод родителски срещи и дру-
ги

O. Да се интересува от приятелите на 
детето

П. Да закриля детето в случай на за-
плаха

Р. Да участва активно в специализи-
рани консултации и терапии (пси-
хологическа помощ и подкрепа, 
интеграция, семейно консултира-
не и т.н.)

С. Да насърчава детето да води ак-
тивен и здравословен начин на 
живот

Само един отговор на ред
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Само един отговор на ред

6. ДОКОЛКО СТЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ:

Напълно 
съм съ-
гласен

По–ско-
ро съм 

съгласен

По–скоро 
не съм 

съгласен

Напълно 
не съм 

съгласен

Не мога 
да отго-

воря
A. Обичайно бащата не е толкова 

важен за детето, колкото майката
Б. Обичайно  майката възпитава с 

нежност, а бащата със строгост
В. Обичайно  ролята на бащата в 

семейството е да печели пари, а 
на майката – да се грижи за дома 
и децата

Г. Обичайно децата се страхуват от 
баща си

Д. Обичайно бащата не може да 
отговори на нуждите на детето 
толкова добре, колкото майката 

И. Прегръща и целува детето

Й. Чете на детето

K. Помага на детето да развива та-
лантите си

Л. Посещава училищни или спортни 
участия на детето

M. Води детето на доктор или зъбо-
лекар

Н. Посещава училището на детето по 
повод родителски срещи и други

O. Се интересува от приятелите на 
детето

П. Закриля детето в случай на запла-
ха

Р. Участва активно в специализирани 
консултации и терапии (психоло-
гическа помощ и подкрепа, инте-
грация, семейно консултиране и 
т.н.)

С. Насърчава детето да води активен 
и здравословен начин на живот 

Само един отговор на ред
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8. ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ДОКОЛКО СТЕ СЪГЛАСНИ 
СЪС СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ: (САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ)

Напълно 
съм съ-
гласен

По–ско-
ро съм 

съгласен

По–скоро 
не съм 

съгласен

Напълно 
не съм 

съгласен

Не мога 
да отго-

воря
A. Бащите трябва да се включват 

по-активно в грижите за децата си, 
отделно от финансовото им осигу-
ряване

Б. Бащите имат нужда от допълни-
телна подкрепа, за да се включат 
по-активно в грижата за децата си

В. Бащите имат нужда от допълни-
телни знания и умения, за да се 
включат по-активно в грижата за 
децата си

7. АКО ИМАТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ ДО КАКВА СТЕПЕН 
СТЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ:

 (САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ)

Напълно 
съм съ-
гласен

По–ско-
ро съм 

съгласен

По–скоро 
не съм 

съгласен

Напълно 
не съм 

съгласен

Не мога 
да отго-

воря
A. Обичайно  в болниците и поли-

клиниките майката се смята за 
по-способен родител от бащата

Б. Обичайно в училище майката се 
смята за по-способен родител от 
бащата

В. Обичайно в центровете за пре-
доставяне на социални услуги 
майката се смята за по-способен 
родител от бащата

Г. Обичайно  в съдебната система 
майката се смята за по-способен 
родител от бащата 

Д. Обичайно в спортните центрове и 
школи майката се смята за по-спо-
собен родител от бащата 
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9. ДОКОЛКО СТЕ СЪГЛАСНИ, ЧЕ СЛЕДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ ПРЕЧАТ НА БАЩИТЕ 
ДА БЪДАТ ПО-ДОБРИ РОДИТЕЛИ:

Напълно 
съм съ-
гласен

По–ско-
ро съм 

съгласен

По–скоро 
не съм 

съгласен

Напълно 
не съм 

съгласен

Не мога 
да отго-

воря
A. Сблъскването с предразсъдъци за 

ролята на мъжа и на жената
Б. Липсата на обществена подкрепа 

за бащите
В. Недостатъчно доверие от страна 

на майката
Г. Желание за пълен контрол върху 

въпросите, свързани с децата, от 
страна на майката

Д. Прекалена заетост от страна на ба-
щата

Е. Липса на мотивация от страна на 
бащата

Ж. Липса на умения от страна на ба-
щата

З. Липса на умения за работа с бащи 
от страна на професионалистите, 
работещи в училище, болница, со-
циални грижи

И. Липса на разбиране на важността 
на бащиното участие от страна на 
професионалистите, работещи в 
училище, болница, социални гри-
жи

Й. Използване на децата като сред-
ство в борбата за надмощие меж-
ду двамата родители
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10. ИМАЙКИ ПРЕДВИД ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО РАБОТИТЕ, ДОКОЛКО СТЕ СЪГЛАСНИ 
СЪС СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ:

Напълно 
съм съ-
гласен

По–ско-
ро съм 

съгласен

По–скоро 
не съм 

съгласен

Напълно 
не съм 

съгласен

Не мога 
да отго-

воря
A. Насърчаваме активно изгражда-

нето на пълноценна връзка между 
бащата и детето

Б. Насърчаваме активно изгражда-
нето на пълноценна връзка между 
бащата и майката

В. Информираме родителите за 
важнaта роля на бащата в грижата 
за детето

Г. Семейните услуги, които предла-
гаме, са както за майки, така и за 
бащи

Д. Смятаме, че активното включване 
на бащата в грижата за детето е 
важно

Е. Осъзнаваме, че бащите имат нуж-
да от подкрепа

Ж. Помагаме на бащите да осъзнаят 
своята роля във всеки аспект от 
живота на децата им

З. Насърчаваме майките да включ-
ват бащите по-активно в грижата 
за децата

И. Работим за преодоляването на по-
тенциални стереотипи и предраз-
съдъци към бащите като родители

Й. Вярваме, че бащата може да отго-
вори на нуждите на детето толко-
ва добре, колкото и майката

K. Декларираме ясно, че очакваме и 
бащите да се включат дейностите 
и инициативите ни

Л. Използваме форми и декларации, 
които са неутрални спрямо пола 
на родителя

В МОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
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M. Насочваме бащите към източни-
ци на допълнителна информация, 
подкрепа или консултация по въ-
просите на родителството

Н. Имаме материали, насочени към 
бащи

O. Имаме постери, брошури и дру-
ги материали, които изобразяват 
както майки, така и бащи

П. Разпознаваме и насърчаваме раз-
ликите между родителския стил на 
майката и на бащата като важни за 
детското развитие

Р. Не изполваме език, който да дис-
криминира бащите

С. Търсим мнението и съгласието и 
на двамата родители за важни ре-
шения относно детето

Т. Участваме в обучения за работа с 
бащи

У. Имаме стратегия за включването 
на повече бащи в дейностите ни с 
деца

Ф. Организираме събития, предпола-
гащи участието и на двамата роди-
тели

Х. Организираме събития, които да 
промотират активното бащин-
ство 

Ц. Даваме възможност на децата да 
обсъдят и да подобрят връзката си 
с бащата 

Ч. Когато правим обучения или дру-
ги събития за родители, използва-
ме материали и занимания, които 
отговорят и на нуждите на бащите

Щ. Имаме индикатори за проследя-
ване до каква степен ангажираме 
бащите в работата ни с родители

11. ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ, НАСОЧЕНИ 
КЪМ БАЩИ? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ:
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АНКЕТА

Уважаеми колеги,
Тази анкета е част от дейностите на нашето училище в посока по-активно включване на бащите 
(и други значими мъже в живота на децата) в училищния живот. 

Моля, изберете отговора, който съответства на Вашата лична преценка. 

1. Във Вашия клас какъв процент от бащите се включват в дейности като: 

- родителски срещи   
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- годишни празници (патронен празник, коледно тържество и други)
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- спортни празници 
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- акции за облагородяване на училищната среда 
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- акции за набиране на средства 
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- индивидуални консултации с класния ръководител
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- консултации с психолога/педагогическия съветник
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%

- други……………………………....................................... (моля, посочете конкретна дейност)
10%    20%    30%    40%    50%    60%   70%    80%   90%    100%
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2. В каква степен сте съгласни със следните твърдения 
(1-изобщо не съм съгласен/съгласна; 5-напълно съм съгласен/съгласна):

3. Имате ли опит с включване на бащи в дейности, свързани с Вашия клас?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Благодарим Ви!

●  по-добра дисциплина 1     2     3     4     5

● по-ниски нива на агресия 1     2     3     4     5

● по-добри умения за справяне с конфликти 1     2     3     4     5

● по-добро емоционално и психологическо здраве 1     2     3     4     5

●  повече приятели 1     2     3     4     5

● по-добро физическо здраве 1     2     3     4     5

● по-голям интерес към предмети, свързани с 
науката, технологиите и математиката

1     2     3     4     5

● по-голям интерес към спорта и активния начин 
на живот 

1     2     3     4     5

● по-висока устойчивост на стрес 1     2     3     4     5

● по-високи мотивация за учене и успех 1     2     3     4     5

● по-активно включване в извънучилищни 
занимания

1     2     3     4     5

●  по-рядка употреба на алкохол, цигари и други 1     2     3     4     5

● по-рядко отпадане от училище или повтаряне 
на клас

1     2     3     4     5

 По-активното включване на бащата в живота на детето води до следните 
промени за детето:
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АНКЕТА ЗА МАЙКИ И БАЩИ

Здравейте, 
В класа стартира инициатива за по-активно включване на родителите, тъй като участието на 
майките и татковците подобрява мотивацията, дисциплината и цялостното представяне на 
децата.
За мен е важно е анкетата да бъде попълнена и от майката, и от бащата (или от човек, който 
изпълнява тяхната роля, като дядо или баба, вуйчо или леля, батко или кака), защото участи-
ето и на двамата родители е ценно за детето. По тази причина ми се иска да взема предвид 
техните различни предпочитания.   
Моля, попълнете формуляра до (дата)……………………………………………………………………
Име на детето ……………………………………………………………………………………………………………
Име на родителя:………………………………………………………………………………………………………
Отбележете с X предпочитаните начини за контакт с Вас. Където е приложимо, посочете 
възможните координати – номер, адрес, име.
●  Стационарен телефон  ● Скайп  
● Мобилен телефон  ● Бележки, предавани по детето  
● Електронен адрес (e-mail) ● Писма по поща  
● Фейсбук   ● Лична среща  
Как предпочитате да се включите в училищния живот на детето си? 
При възможност ще придружа класа на детето си при посещение на:  
● Музей        ДА НЕ
● Изложба                  ДА НЕ
● Концерт       ДА НЕ
При възможност ще разкажа за професията си или за свое хоби на класа:      ДА       НЕ
При възможност ще придружа класа на екскурзия: ДА       НЕ
Бих участвал/а с детето си в училищен проект:                 ДА       НЕ
Бих участвал/а в организацията и подготовката на празненство или събитие на класа:
●  Изложба ДА       НЕ
● Концерт ДА       НЕ
● Базар                 ДА       НЕ
● Рожден ден ДА       НЕ
Бих участвал/а в организацията и подготовката на събитие на училището:  
●  Изложба          ДА       НЕ
● Концерт          ДА       НЕ
● Базар                         ДА       НЕ
● Спортен празник    ДА       НЕ
Друг начин да се включа е: _______________________________________________________

● Представление    ДА НЕ
● Кино                                   ДА НЕ
● Спортно мероприятие   ДА НЕ

Благодаря за отделеното време и внимание! 
Не се притеснявайте да се свързвате с мен по въпроси и теми, които Ви вълнуват. 

/име на преподавателя/
/подпис/
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● Представление    ДА НЕ
● Кино                                   ДА НЕ
● Спортно мероприятие   ДА НЕ

Цел Не сме 
удовлет-
ворени

Донякъ-
де сме 

удовлет-
ворени

Напълно 
сме удо-

влетворени

Примери Степен на 
важност
(1-ниска,

 5-висока)

Насърчаваме активно изгражда-
нето на пълноценна връзка меж-
ду бащата и детето
Насърчаваме активно изгражда-
нето на пълноценна връзка меж-
ду бащата и майката
Информираме родителите за ва-
жната роля на бащата в грижата 
за детето
Семейните услуги, които предла-
гаме, са както за майки, така и за 
бащи
Смятаме, че активното включва-
не на бащата в грижата за детето 
е важно
Осъзнаваме, че бащите имат нуж-
да от подкрепа 
Помагаме на бащите да осъзнаят 
своята роля във всеки аспект от 
живота на децата си
Работим за преодоляването на 
потенциални стереотипи и пред-
разсъдъци към бащите като роди-
тели 
Вярваме, че бащата може да отго-
вори на нуждите на детето толко-
ва добре, колкото и майката
Декларираме ясно, че очакваме и 
бащите да се включат в дейности-
те и инициативите ни
Използваме форми и деклара-
ции, които са неутрални спрямо 
пола на родителя

КАРТА НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ
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Насочваме бащите към източни-
ци на допълнителна информация, 
подкрепа или консултация по въ-
просите на родителството 
Имаме материали, насочени към 
бащи
Имаме постери, брошури и дру-
ги материали, които изобразяват 
както майки, така и бащи 
Разпознаваме и насърчаваме раз-
ликите между родителския стил 
на майката и на бащата като ва-
жни за детското развитие
Не изполваме език, който да дис-
криминира бащите 
Търсим мнението и съгласието 
и на двамата родители за важни 
решения относно детето
Участваме в обучения за работа с 
бащи 
Имаме стратегия за включването 
на повече бащи в дейностите ни с 
деца 
Организираме събития, предпо-
лагащи участието и на двамата 
родители  
Организираме събития, които да 
промотират активното бащин-
ство 
Даваме възможност на децата да 
обсъдят и да подобрят връзката 
си с бащата
Когато правим обучения или дру-
ги събития за родители, изполва-
ме материали и занимания, които 
отговорят и на нуждите на бащи-
те 
Имаме индикатори за проследя-
ване до каква степен ангажираме 
бащите в работата ни с родители
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ФОРМА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ - УЧИТЕЛИ

Използвано умение/техника Примери

Обърнах се към всеки баща по име
Представих кратко и ясно събитието, на което ги каня, как-
то и тяхната роля в него 
Информирах ги за датата, часа и продължителността  на 
събитието поне седмица по-рано
Заявих открито, че събитието е насочено към бащи и други 
значими мъже за детето 
Проявих индивидуален подход към всеки баща и се опи-
тах да не генерализирам

КАРТА НА СИТУАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ

1. Кои са силните страни на Вашето училище?
a. В работата с децата;
b. В работата със семейството;
c. В работата с общността.

2. Какви са ограниченията и бариерите, които среща Вашето училище?

3. Как включва родителите и семейството (събития, дейности, материална база)?

4. Кои са дейностите с бащи, които осъществявате на този етап?

5. Кои са външните организации (спортни клубове, работодатели, институции, обществени фи-
гури), от които бихте могли да потърсите съдействие за осъществяване на инициативи с бащи?

6. Кои са трите области, в които сте постигнали успех по отношение на включването на бащи? 
Бихте ли споделили добри практитки? 

7. Кои са трите области, в които според Вас има възможности за развитие? 
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Обсъдих включването на бащите с майките, за да ги пред-
разположа към идеята
Осигурих място, където мога да говоря с всеки баща инди-
видуално, ако изрази желание 
Опитах се да създам доверителна атмосфера (направих им 
комплимент, проявих интерес към заниманията и хобита-
та им, дадох възможност всеки да се изкаже) 
Обърнах внимание на личния стил на общуване и се опи-
тах да се адаптирам към него 
Проявих чувствителност към културалните особености на 
бащите и разбиранията им за мъжество 

Отговорих на въпросите на бащите търпеливо и подроб-
но 
Показах отношение на приемане, дори когато се различа-
вахме в гледните точки 

Използвах различни типове въпроси, за да подпомогна 
общуването (отворени, затворени, насочени към силните 
страни и ресурсите на бащата)
Използвах техники за активно слушане (изясняване, пе-
рефразиране, резюме на казаното, отражение на чувства-
та) 
Реагирах с емпатия и разбиране на враждебно или мни-
телно отношение 
Комуникирах ясно и конкретно защо присъствието на ба-
щите в училище е много важно за децата 

Проявих интерес към отношенията между бащата и май-
ката и подчертах колко са важни за благосъстоянието на 
детето
Проявих интерес към нуждите и идеите на бащите за 
по-активно включване и готовност да помогна за преодо-
ляването им 
Помолих бащите за помощ при привличане на други 
бащи 
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Използвано умение/техника Примери

Обърнах се към бащата по фамилия 
Запознах го с повода на нашата среща 
Заявих открито, че търся съдействие от страна на бащата 
Заявих открито, че събитието е насочено към бащи и други 
значими мъже за детето 
Проявих индивидуален подход към бащата и се опитах да 
не генерализирам
Обсъдих с бащата целта на срещата 
Осигурих място, където мога да говоря с бащата индивиду-
ално 
Информирах навреме бащата за датата и часа на срещата 
Опитах се да създам доверителна атмосфера 
Обърнах внимание на личния стил на общуване и се опитах 
да се адаптирам към него
Проявих чувствителност към културалните особености на 
семейството 
Показах отношение на приемане, дори когато се различава-
хме в гледните точки 
Опитах се да създам атмосфера на доверие, в която бащите 
се чувстват добре да споделят, коментират и да задават въ-
проси 
Използвах различни типове въпроси, за да подпомогна об-
щуването  
Използвах техники за активно слушане (изясняване, пере-
фразиране, резюме на казаното, отражение на чувствата)
Реагирах с разбиране на враждебно или мнително отноше-
ние 
Комуникирах ясно и конкретно защо участието на бащата в 
живота на детето е важно 
Уточних отношенията между бащата и майката и важността 
им за благосъстоянието на детето  
Изясних затрудненията на бащите за по-активното включ-
ване и изразих готовност да помогна за преодоляването им

ФОРМА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ 
– ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ И ПСИХОЛОЗИ
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