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Другият е добър – той е радостта, 

мирът, любовта, надеждата, 

спокойствието, скромността, 

добротата, взаимността, 

щедростта, искренността, 

състраданието и вярата.

Внукът се замислил за 

момент и след това попитал дядо 

си:

- И кой вълк побеждава?

- Този, когото нахраниш-

отговорил старият чероки.



Деградационно-паразитни 

потребности

Социални, физически, духовни 

потребности
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Проблемът на възпитание на подрастващото поколение в 

мултиетническа среда е многопланов проблем и неговото решение е 

свързано с широк кръг от въпроси. Този аспект от културата на 

личността изразява не само нейната морална и социална 

характеристика, но и правовата и политическа нейна позиция. 

Основно училище «Свети Иван Рилски» с. Балван, общ. 

Велико Търново е пример за училище с мултиетническа среда на 

обучение на деца с турско самосъзнание, роми и българи.

Обичай другите, както обичаш себе си, за да спреш агресията и да бъдеш щастлив !

Цел на изследването:



Актуалност:
Цифрите са красноречиви - 70 на сто от българските ученици признават, 

че в училището им е имало случай на агресия, а 55 на сто лично са били 

обект на насилие. Една четвърт от българските деца отиват със страх на 

училище. Това показват резултатите от 2-годишен проект на УНИЦЕФ 

"Училище без насилие", представени от психолога Иван Игов.

Причини за ескалиращото насилие сред децата:

• Вътреличностната агресивност на самите ученици, зависеща от индивидуалните 

им особености;

• Предшестващ жизнен опит на учениците, свързан с проява на агресия и насилие 

или наблюдаване на подобни действия;

• Непознаване на методи за ненасилствено разрешаване на конфликти;

• Традиции в училищната общност, провокиращи и стимулиращи агресия и насилие;

• Драстична промяна в ценностната система, при която стойности като 

солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани на 

заден план.

Голямо влияние на взаимоотношенията  между 

учениците оказва темпераментът: наблюдава се 

преобладаване на сангвиничен и холеричен 

темперамент, които в сферата на 

междуличностните отношения  се характеризират с 

непостоянство на интересите, целите, чувствата и в 

същото време са с повишена общителност и 

желание да контактуват с повече хора и по-често. 





Задачи на изследването:

1. Разкриване същността на конфликтите в училище с 

мултиетническа среда;

2. Установяване на влиянието на конфликта върху личността;

3. Влияние на конфликтите в училище върху децата и по-

конкретно - учениците от начален курс;

4. Изследване на отношенията и уменията на децата и педагозите 

за разрешаването на конфликтни ситуации и стратегиите, които 

прилагат;

5. Учебният процес в помощ на педагога за възпитание в 

учениците положително отношение към конфликта и създаване на 

умения на стратегии за неговото разрешаване.



Хипотеза

Ако се познават възникващите типични конфликти в 

живота на училището с мултиетническа среда и стратегиите за 

тяхното рационално разрешаване, то това ще даде отражение 

върху общата позитивна ориентация на взаимоотношенията в 

училище и по-конкретно върху взаимоотношенията между децата и 

юношите.



Критерии и показатели     

при изследването

Най-същественият критерий е отношението към конфликтите в 

училище.

Отчитат се следните показатели:

1. Отношение към конфликтите сред децата като влияние и като 

процес на развитие;

2. Отношение към “значимите други”, т.е. към педагозите или 

към възпитаниците;

3. Отношение към ползваните методи, форми и средства на 

възпитание;

4. Степен на изразност на емоционални отношения при 

взаимоотношенията;

5. Проективни отношения, свързани с бъдещи явления и 

процеси, които е възможно да се реализират след години.



Етапи на изследването:

1. Теоретично проучване на проблема, отразен 

във философската, социологическа, 

психологическа и педагогическа литература.

2. Провеждане на изследването.

3. Обработка на резултатите от проучването.

4. Анализ и цялостно оформяне на 

диагностичната работа. 

Характеристика на 

диагностичната разработка
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ОУ «Свети Иван Рилски» с. Балван, общ. Велико Търново е 

пример за училище с мултиетническа среда на обучение на деца-

роми, турци и българи. 60 % от учениците са възпитаници на Дом за 

деца, лишени от родителска грижа, обучават се и деца – жертви на 

трафик, приютявани в първия в България Кризисен център за 

репатрирани от чужбина деца, деца от село Балван и околните села, 

които в основната си част произхождат от социално-слаби семейства, 

на родители, заработващи насъщния в чужбина и отглеждани от баби 

и дядовци. В училището се обучават и деца с лека умствена 

изостаналост по програмата за интегриране в масовите училища.





Преодоляването на даден конфликт е процес, който 

повишава готовността и способността на личността, 

преодолявайки конфликтите, да се справя с поставените  

задачи и с критичните и сложни ситуации в живота и в 

дейността. 

В наши дни този момент от анализа на 

конструктивните конфликти има особено важно значение.



ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ

Главната цел на тази програма е децата:

• да изследват своята уникалност;

• да осъзнаят по какво индивидуалностите си приличат и по какво се 
различават;

• да научат повече за ценностите, чувствата и предпочитанията на 
другите ученици;

• да разберат и приемат, че различните хора могат да реагират 
различно в една и съща ситуация;

• да се научат да приемат различната гледна точка;

• да разберат, че е важно да се “изследват и двете страни”;

• да развият чувството за отговорност за своите чувства и действия, 
че не всичко им е позволено от гледна точка на бъдещи граждани 
на това общество, а непозволените неща не остават безнаказани. 
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Резултати



Заключение



Така Зуси стигнал до това 

единственото, което имал 

сили да промени – самия 

себе си!

(притча)


