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У чому полягає проблема?

O Сьогодні усе частіше можна почути про 

непоодинокі конфлікти й непорозуміння 

між батьками і вчителями. Батьки 

вважають, що дітей в школі 

недооцінюють, цькують, і в цьому винні 

вчителі. У свою чергу, вчителі 

припускають, що батьки неправильно 

виховують своїх дітей і намагаються 

виправити це.



Причин такої проблеми 
багато і вони різні:

O У вчителів іноді різне 
ставлення до дітей, до 
одних упереджене, до 
інших надто лояльне.

O Іноді вчителі, через 
особисту неприязнь до 
батьків учня, неприязно 
ставляться і до дитини.

O Деякі вчителі 
порівнюють учнів, не 
задумуючись про те, що 
кожен з нас особливий.



O Багато батьків 
прагнуть реалізувати 
себе у своїх дітях, 
їхні поразки 
сприймають як свої і 
звинувачують у них 
вчителів;

O Окремі батьки надто 
ідеалізують своїх 
дітей і не вірять у 
їхні невдачі;

O Деякі батьки 
вважають, що 
виховувати повинні 
тільки в школі.



Наслідки конфлікту батьки-
вчителі:

O Найчастіше від цього 
страждають діти, 
вони стають 
замкнутими, 
закомплексованими, 
байдужими, 
втрачають інтерес до 
навчання і до 
оточуючих, бо 
вважають себе 
винними в усіх 
проблемах.



Щоб відчути себе на місці 
дититни, потрібно відчути її 

біль!

O На Київському освітньому форумі «НУШ: разом до 
успіху» пані Олена Мерзлякова продемонструвала
під час майстер-класу п’ять способів досягти
порозуміння. Але спочатку учасники побачили
наочно, як почувається школяр, коли між дорослими
немає згоди. Добровольцю зав’язали очі, до рук та 
ніг прив’язали мотузки. Їх тримали ті, хто уособлював
батьків, рідних, вчителів та інших наставників дитини. 
«Школяр» мав просто підійти та взяти м’ячика, але 
дорослі смикали його в усі боки, ніяк не здатні
узгодити свої дії.



Так і в житті: проблеми
з навчанням та 
спілкуванням з 
однолітками здаються
дрібницями поряд із
ситуацією, коли учень
втягнутий у конфлікт
батьків і вчителів. Та й 
неузгодженість у діях
теж ускладнює шкільне
життя дитини.



Як ми хочемо вирішити проблему?
Проводити для батьків та вчителів психологічні

тренінги, щоб вони могли відчути себе на місці один 
одного, а також дитини.



Спільні виїзди на екскурсії 
(діти, батьки, вчителі)



Обговорення проблем у 
тристоронньому форматі: 

вчитель, дитина, батьки.



Цікавий формат 
батьківських зустрічей



У результаті таких нескладних дій, ми усі зможемо 
уникнути неприємних конфліктів між батьками та 

вчителями. Це допоможе нам, дітям, бути щасливими 
вдома і в школі!

Деякі фото взято із 
загальнодоступних джерел 

інтернет-мережі.


