
Резултати от анкета сред 

родители в ГПЧЕ 

 

 

 
“Повишаването на тон вече не 

помага да се установи контрол 

над детето, а убива в него 

желанието да сътрудничи” /Д. 

Грей/.  

5. В изследването се откроява 

пряка връзка между ситуацията, 

която е съществувала в 

семейството на родителите и 

ситуацията в тяхното семейство.  

Семейната предистория до голяма 

степен определя родителските 

подходи. В семействата на 

анкетираните няма данни за 

използвано физическо и психическо 

носилие. Това, което анкетираните 

посочват като упражнявани от тях 

дисциплинарни техники е 

използвано спрямо тях и от техните 

родители.  
 

Светът около нас се променя, 

живеем на “висока скорост”, 

променят се и децата. Всички 

установяваме, че днешните деца не 

са такива, каквито бяха преди 

години. Родителите ясно осъзнават, 

че възпитанието, основано на страх 

и заплахи не оказва върху днешните 

деца положително въздействие. 

Напротив, подбуждат към бунт и 

търсене на удобни възможности за 

нарушаване на правилата.  



1. Възпитанието на децата е при 

оритетно поето от майките. Изводът 

е направен на базата на фактите, че 

анкетите са попълнени 100 % от жени 

на възраст 25-44 години. Все още в 

обществото се смята, че майката е 

тази, която пряко отговаря за 

възпитанието на децата. Ролята на 

бащата в семейството е отредена 

преди всичко за удовлетворяване на 

материалните потребности сред 

анкетираните. Все още обществото не 

осъзнава ролята на бащата като важна 

за социалното, емоционално и 

интелектуално развитие на децата. 

Родителите не си дават сметка, че 

майката и бащата общуват по 

различен начин с детето и ролите им 

не са взаимозаменяеми.  

 

 
Тенденции 

2. Избягване на материалните 

награди. 

Повече от половината анкетирани 

родители /56%/ предпочитат нема-

териалното възнаграждаване  -  

насърчаване, похвала, прегръдка 29 % 

поощряват децата с извършане на 

приятни дейности едва 15 % използват 

материални награди. 

Анкетираните смятат,че този вид 

награди има негативно влияние върху 

възпитанието на децата 

3. Категорично отхвърляне на 

физическото наказание. 

100% заявяват, че в последните години 

са използвали доста често спокойно 

обсъжване на проблемите и понякога се 

е стигало до спораве и критики. 

Категорично са отхвърлени 

дисциплинарни техники като физически 

тормоз, лишаване на детето от 

комуникация, затваряне на тъмно или 

лишаване от храна. Тази категоричност 

може да се обясни с факта, че лицата 

пожелали да се включат в изледването са 

с университетско образование и добро 

материално състояние.  

Образованите родители са по-

информирани и търсещи позитивни 

подходи за разрешаването на 

проблемите.  Изследването показва 

тенденция към отхвърлянето на 

авторитарния стил на възпитание   

4. На детето не се позволява да 

изпитва последствията от своите 

действия. 

На твърдението “На детето е позволено 

изпитва последствията от своите 

действия” отговорите са понякога -46%; 

рядко – 44%; никога – 10%. Нито един 

от анкетираните не е избрал отговорите 

“често” и “доста често”, което показва и 

друга склонност на съвременните 

родители, а именно в прекаляване с 

грижите и стремеж да предпазят децата 

си от грешки или т. н. От друга страна 

родителите заявяват, че прилагат 

наказания в първата част на 

изследването, а самото наказание е 

изпитване на последствие от 

неприемливо поведение, което насочва 

към мисълта, че има известна тенденция 

към даване на социално желани 

отговори.  


