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У  В  О Д 

Проблемът за човешката личност и нейното развитие е обект на 

непрекъснато изследване, противоречиви схващания и остри спорове в областта 

на социалната психология. Понятието личност е неразривно диалектическо 

единство на социалната и психическата си природа или, с други думи, то е 

“...съвкупност от психични и социални черти, едновременно причина и 

резултат на общуването и взаимодействието между хората по повод на 

обществено значими дейности и отношения. Тук влизат такива човешки 

характеристики като: активност; потребности и мотиви; чувства, воля и 

особености на характера; способности и интереси; нагласи, ценности, цели и 

мироглед” 9. Личността реализира своята социално-психическа природа преди 

всичко във взаимодействието си с другите човешки индивиди, социални групи 

и обществото, в което живее. В този смисъл взаимоотношенията между хората, 

между личност и личност, между личност и колектив са биологична и социална 

жизнена потребност и са предмет на изследване на редица науки: социологията 

– доколкото става дума за социални контакти на определени групи хора в точно 

определено реално съществуващо общество;  психологията – доколкото 

взаимоотношенията са между личности, всяка от които притежава своите 

неповторими, индивидуални психически особености; педагогиката – доколкото 

изследваните явления протичат в един реално съществуващ учебно-

възпитателен процес; естетиката – доколкото естетиката на взаимоотношенията 

между хората е част от нейния предмет.  

Подрастващото поколение олицетворява нашата надежда за по-добро 

бъдеще. Кой е виновен за все по-честите прояви на агресия в детската среда: 

обществото, системата на възпитание или родителите? Днешната социално-

икономическа ситуация в страната се характеризира с висок динамизъм, 

непредсказуеми промени и усложнения в обществения живот. Това неминуемо 

води до увеличаване на проблемите във възпитанието и обучението, които са 

свързани с резките промени в изискванията към личността от страна на 
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обществото в страната и глобална Европа. Отсъствието на обща култура на 

фона на ниско социално ниво на живот, рязкото деление на населението според 

материалната си обезпеченост, обезценяването на човешкия живот и 

общочовешките културни ценности засягат една от най-незащитените 

категории в обществото - децата.  

Въпреки че всеки е убеден в значението на взаимопомощта в отношенията, 

на практика бездушието, конкуренцията и експлоатацията често доминират във 

връзките ни дори и с най-близките. Конфликтният тип на поведение е начин на 

самосъхранение при нелоялен натиск, чрез който се постига балансиране на 

отношенията при натрупани противоречия. Сблъсъците между личностите са 

главният източник на лошо настроение. За всяка кавга винаги се плаща скъпо, 

което става за сметка на положителните емоции. А емоциите се определят от 

потребностите на личността. У себе си и у другите човек трябва да възпитава не 

емоциите, защото това е невъзможно, а тези потребности, които могат да бъдат 

групирани по следния начин: 

 физически потребности – храна; жилище; транспорт; здраве; защита от 

вредни за здравето условия на живот, от нарушаване на личните права, от 

несправедливост и дискриминация, от експлоатация и насилие /физическо, 

психическо, сексуално/, от престъпност, от телесни увреждания и др. 

 емоционални потребности – любов; безопасност; осъзнаване и зачитане 

на личната индивидуалност; достойнство; чест; щастие; гордост; увереност в 

собствените възможности. 

 социални потребности – семейство; приятелски отношения; хора, от 

които се взема положителен пример и опит; разбиране и осъзнаване на 

собствената етнокултурна принадлежност; свобода на сдруженията и 

равноправно участие при вземане на решения в общността; 

 потребности от развитие – разбиране; съпричастност и дружба с 

“достойни възрастни хора”; образование, отчитащо възможностите за достъп 
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според  етнокултурната и възрастовата специфика и потенциала на детето; 

подготовка за пълноценен и продуктивен член на обществото; игра и др. 

 духовни потребности – свобода на мисленето, съвестта и религията; 

морална устойчивост; разбиране на основните етични категории; осъзнаване на 

ценността на човешкия живот; доброта и др.  

Когато говорим за конфликт, несъзнателно  го свързваме с неговите 

негативни измерения. Конфликтът руши отношения между приятели, между 

групи и държави, създава враждебност, недоверие. Такъв е традиционният 

подход на разглеждане на конфликта. Но интерес представлява   съвременният    

подход   към  неговото  разглеждане, където  се приема, че  конфликтът може  

да е и конструктивна сила в човешките взаимоотношения. Съвместната дейност 

по решаването му може да създаде по-добри отношения, може да служи за 

изграждане на нови планове, за задоволяване на нови интересни потребности. 

Оттук логически следват двете му основни функции: деструктивна функция и 

конструктивна функция. 

Явлението “конфликт” е реално и познато в междуличностните отношения 

в училище. Но то се свързва с негативни асоциации – “враждебност”, 

“насилие”, “гняв”, “ причиняване на болка”, а изходът за единия е победа – 

удовлетворение, защото е прав в спора, а за другия е загуба, в която той се 

чувства самотен, но може би и решен да възбуди нов конфликт. Така 

конфликтът се превръща в спирачка в развитието на отношенията в класа и 

групата.  

Конфликтът, с който децата най-често се сблъскват в училище, се явява 

насилието – физическият, словесният и емоционалният натиск. Закачките, 

демонстрацията на сила, а нерядко и прякото й приложение, се смята за нещо 

обикновено в процеса на развитие на учениците. Но тези прояви на характера 

носят негативни последствия както за жертвата, така и за самият ученик – 

драка. 
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Съществуват много подходящи  начини за позитивно изменение на 

конфликтните ситуации, изменение на конфликтното поведение за туширане на 

конфликтното напрежение. Главното е, че за преодоляване на трудностите в 

живота на учениците в училище трябва разумно и умело да се строят 

комуникативни отношения, да се спори предметно-конструктивно, в ситуации 

на конфронтации да се действа в рамките на определените правила на 

поведение. 

Цел на  настоящата разработка е да се разкрие същността на 

конфликта и спецификата на образованието и възпитанието в училищe  с 

мултиетническа среда. За да се достигне до тази комуникативна 

компетентност на работещите в такава среда и да се набележат 

стратегии за разрешаване на конфликтни ситуации, се имат предвид 

постановките за конфликта в различни научни източници, видовете 

конфликти и характерните такива за тези училища, причините за 

възникване и стратегиите на разрешаване на конфликтни ситуации и 

използване на учебния материал и учебните часове за създаване на умения 

за положителна нагласа и стратегии за разрешаване на конфликтни 

ситуации у учениците. Но най-ценен източник на информация считаме 

емпиричния материал, събран тук и сега, защото само чрез методите на 

емпирията можем да добием една обективна представа за състоянието на 

този проблем в съвременните условия. Затова тук е уместно да изкажа 

искрените си благодарности към децата и учителите от ОУ „Св. Иван 

Рилски” с.Балван, към възпитателите от Дом за деца с. Балван  за 

оказаното ми сътрудничество в осъществяването на замисъла за 

написването  на настоящата разработка. Актуалността на този проблем 

се състои в това, че в ежедневното си общуване с децата все по-често се 

сблъскваме с такива реакции като агресия. Но детето не се ражда за това- 

да огорчава и дразни родителите, възпитателите, учителите, а да стане 

човек, неповторим и уникален, полезен за себе си и обществото. То се 
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нуждае в това, да му помогнат да стане човек. Но само то, без грижите и 

помощта на възрастните, няма да може да стане такъв.15  
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩА ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

                      

1. Същност на конфликта 

Отношенията между хората в микросоциума се развиват достатъчно 

противоречиво. Противоречията нерядко се изливат в реален конфликт, който 

се явява междуличностен и възниква в рамките на социалните взаимодействия. 

Думата “конфликт” има латински произход ( от conflictus – стълкновение). 

Съвременните енциклопедии и речници определят конфликта като 

“стълкновение, сблъскване на противоположни интереси, стремежи, 

възгледи”23, като “краен случай на обостряне на противоречието”24, като 

“трудно разрешимо противоречие, свързано с остри емоционални  

преживявания”20. В социологията конфликтът е “процес на развитие и 

разрешение на противоречиви цели, отношения и действия на хората, 

обусловен от обективни и субективни причини и протичащ в две диалектически 

взаимосвързани форми – на противоречиви психологически състояния и 

открити и противоречиви действия на страните на индивидуално и групово 

ниво”1 и това е “частен вид на социално взаимодействие между участниците, 

имащи взаимоизключващи се или несъвместими ценности”25. 

Конфликтите се раждат на почвата на всекидневни разминавания във 

възгледи, мнения, потребности, желания и надежди, интереси и личностни 

характеристики. Те са нормално явление и в човешките отношения са 

неизбежни. 

Р.Барон и Д.Бърн идентифицират петте основни характеристики на 

конфликтите: 

1. Противоположни интереси. 

2. Осъзнаване от конфликтуващите страни, че имат противоположни 

интереси. 
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3. Убеждения и у двете страни, че другият е навредил или възнамерява да 

навреди на техните интереси. 

4. Течащо взаимодействие между страните. 

5. Преки действия, осъществявани от едната или от двете страни, които 

вредят на интересите на другата страна. 

Конфликтите възникват, когато от човека се иска да се ангажира в 

дейността, която е несъвместима с неговите потребности или интереси, когато 

той има поведенческо предпочитание, чието удовлетворяване е несъвместимо с 

предпочитанията на другата страна, когато съществува ограничено количество 

от силно желан ресурс (пари, пространство, възможности за работа и т.н.), при 

различия в нагласите, ценностите, уменията и целите5. 

Конфликтът представлява от само себе си процес и разглеждането му в 

динамика предполага разграничаване на съответните стадии в протичането му: 

а) възникване на обективна конфликтна ситуация; б) осъзнаване на обективната  

конфликтна ситуация; в) преход към конфликтно поведение; г) разрешаване на 

конфликта17. 

Възникването на обективната конфликтна ситуация се отличава с наличие 

на две противопоставящи се страни, като стремежите на едната препятстват 

постигането на целите на другата. В основата на всеки конфликт лежи 

ситуация, включваща или противоречивите позиции на страните по някакъв 

повод, или противоположните цели или средства за тяхното достигане при 

дадени обстоятелства, или не съвпадането на интереси, желания, влечения на 

опоненти и т.н. Така конфликтната ситуация съдържа субектите на възможния 

конфликт и неговия обект. За да започне конфликтът да се развива, е 

необходим инцидент, при който една от страните започва да действа, засягайки 

интересите на другата страна. Ако противоположната страна отговори със 

същото, конфликтът от потенциален преминава в актуален и по-нататък може 

да се развие като пряк или опосредствен, конструктивен или деструктивен. 
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Осъзнаването на обективната конфликтна ситуация се изразява в 

разбирането за реално формиралите се обективни противоречия в интересите, 

стремежите и т.н. Преходът към конфликтно поведение се осъществява като 

съвкупност от действия, насочени пряко или косвено към блокиране действията 

на противостоящата страна. Разрешаването на конфликта представлява 

преобразуване на конфликтната ситуация в поведенско и когнитивно 

направление. Настоящата схема представя доста добре логиката на протичането 

на конфликта. Заедно с това обаче Г.Йолов и Д.Градев я обогатяват в няколко 

насоки, без да се изменят нейното съдържание. Преди всичко в нея би могло да 

се включи елементът за възможния отказ от конфликтното поведение. Това са 

случаите, при които на субективно равнище се осъзнава излишността на 

конфликтните взаимодействия, което отстранява и по-нататъшното развитие на 

самия конфликт. Преходът към конфликтно поведение може да се изрази не 

само в проявата на определен род действия, насочени към блокиране усилията 

на противоположната страна, но и в проява на пасивност. Това предопределя и 

страната, която реализира успех в конфликтното взаимодействие. В схемата 

задължително трябва да се включи моментът за евентуално не разрешаване на 

конфликта, както и проблемът за ефекта на след конфликтната ситуация12.  

Развитието на конфликта върви в следната посока: а) постепенно 

активизиране  на участниците на конфликта, породено от натрупания в подобни 

ситуации опит; б) увеличаване на количеството проблемни ситуации и 

задълбочаване на първичната проблемна ситуация; в) повишаване на  

конфликтната активност у участниците, което неизбежно води до  

ожесточаване и въвличане в конфликта на нови лица; г)нарастване на 

емоционалното напрежение, съпровождащо конфликтното взаимодействие, 

което може да окаже както мобилизиращо, така и дезорганизиращо влияние 

върху поведението на участниците в конфликта; д) изменение на отношението 

към проблемната ситуация и към конфликта като цяло20. 
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Конфликтите на междуличностно равнище заемат една съществена част от 

проблематиката на социалните противоречия. Това означава, че техният 

генезис, същност и развитие до голяма степен притежават общите 

характеристики на основните социални противоречия в обществения живот, 

разбира се, снети през призмата на междуличностното общуване в процеса на 

всекидневието. Дори когато тези конфликти се развиват по повод на 

общественозначими проблеми, те не се свързват с антагонистични 

противоречия от социален характер, а са продукт преди всичко на 

индивидуално виждане, схващане, интерпретация и възприемане на 

проблемите. 

Когато говорим за конфликта, несъзнателно  го свързваме с неговите 

негативни измерения. Конфликтът руши отношения между приятели, между 

групи и държави, създава враждебност, недоверие. Такъв е традиционният 

подход на разглеждане на конфликта. Интерес представлява   съвременният    

подход   към  неговото  разглеждане, където  се приема,че  конфликтът може  

да е и конструктивна сила в човешките взаимоотношения. Съвместната дейност 

по решаването му може да създаде по-добри отношения, може да служи за 

изграждане на нови планове, за задоволяване на нови интересни потребности. 

Оттук логически следват двете му основни функции: деструктивна функция и 

конструктивна функция17.  Първата се свързва със “състоянията на 

психически дискомфорт… нарушаване системата на комуникациите, 

взаимовръзките, отслабване на ценностно-ориентационното единство, 

снижаване на груповата сплотеност”.  Деструктивният конфликт се появява, 

възниква тогава, когато единият от опонентите прибягва до нравствено 

осъждани методи на борба, стреми се психически да унищожи партньора, да го 

дискредитира и унижи в очите на околните. Това обикновено предизвиква 

яростно съпротивление на другата страна, “диалогът” се съпровожда с взаимни 

обиди, решението на проблема става невъзможно, разрушават се 

междуличностните отношения. 
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Втората функция се изразява в състояния, “способстващи за 

предотвратяването на застоя /стагнацията/, служещи като източник на 

нововъведения, развитие (поява на нови цели, норми, ценности)”. 

Конструктивен може да бъде конфликтът само тогава, когато опонентите не 

излизат извън рамките на деловите отношения и аргументи. При това могат да 

се наблюдават различни стратегии на поведение, които спомагат при търсенето 

на позитивни решения на проблемите и са също  обект на настоящата ни 

разработка. 

2. Видове конфликти. 

Съществуват много и различни видове класификации на конфликтите, 

групирани върху основата на различни признаци. Всяка типология на 

конфликтите се основава на такива факти като тяхната дълбока социална 

същност, доминиращите им функции, детерминираността им от обективните 

обществени отношения, зависимостта им от целите и задачите, а също така и от 

нравствено-психологичните характеристики на конфликтуващите страни. 

Основните конфликти са инструментални /функционални/ и структурни 

/дисфункционални/. Посоченото деление съответства на деленето на 

конфликтите според функцията, която изпълняват: конструктивни 

/съзидателни/ и деструктивни /разрушителни/. 

Според начина на възникване те се делят на стихийни и съзнателно 

провокирани или, което е едно и също, на естествени и изкуствени конфликти. 

Естествени конфликти са например изстиването на земята и зараждането на 

живота на нашата планета или между растителност и тревопасни животни. 

Изкуствените конфликти са съзнателно или несъзнателно предизвикани преди 

всичко от действието или бездействието на човека. Тези конфликти се 

отличават значително от естествените по това, че  носят голям емоционален 

заряд. 

Конфликтите могат да се разделят и в зависимост от породилите ги 

причини: 
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 информационни конфликти - причинени от липса на информация; 

различни мнения коя информация е важна; различни интерпретации; различни 

процедури за оценка; 

 ценностни конфликти - причинени от различни критерии за оценка 

на идеи или поведение; различни крайни ценности, различен начин на живот, 

идеология, религия; 

 междуличностни конфликти или конфликти на отношенията - силни 

емоции; погрешни възприятия; стереотипи; лошо общуване; повтарящо се 

негативно поведение; 

 конфликти на интереси – конкурентни интереси; процедурни; 

психологически; съдържателни; 

 структурни конфликти - деструктивен начин на поведение; неравен 

контрол върху ресурси; неравна власт; географски и други фактори, които 

пречат на сътрудничеството; времеви ограничения. 

В зависимост от степента на публичност конфликтите биват скрити и 

открити.  

Преди всичко във всяка конфликтна ситуация следва да разграничаваме 

три страни – съдържание, т.е. това, заради което страните спорят; процедура – 

начина, по който страните спорят, и отношение – какви са отношенията между 

тях. Така и конфликтите могат да бъдат делени на процесуални, на конфликти 

на отношения и на съдържателни. 

Руската изследователка Л.А.Петровска класифицира конфликтите 

съобразно действителната или възприеманата несъвместимост на 

интересите: 

 Истински конфликт е този, който реално съществува и се възприема  

като такъв от страните. 

 Условният конфликт е реален, но ще изчезне, ако страните осъзнаят, 

че преподреждането на условията ще им позволи да постигнат целите си. 
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 Изместен конфликт съществува тогава, когато страните открито се 

борят за едно (проявения конфликт), а действителният проблем между тях се 

крие на друго място (лежащия в основата конфликт). 

 Погрешно атрибутираният конфликт присъства тогава, когато 

двете страни възприемат другата страна като източник на проблема, но 

всъщност не те са действителните участници в спора. 

 Латентният конфликт е ситуация, в която съществува обективна 

основа за конфликт, но тя не се преживява от участниците, които, вследствие 

на това, не предприемат нищо. 

 Фалшивият конфликт няма никаква обективна основа и 

следователно включва погрешни възприятия за ситуацията.                                      

На база социално равнище може да групираме конфликтите и в 

зависимост от това дали са междуличностни; междугрупови; 

междунационални; религиозни и световни;  едностранни /когато единия го 

предизвиква/, двустранни и многостранни. 

Не бива да подминаваме един друг вид конфликт – вътрешният 

конфликт. Преди да разрешим споровете си с другите, първо трябва да се 

заемем с вътрешния си конфликт, който влияе на нашето поведение и на 

мисловните ни процеси. 

Според  това от къде идват, кой ги поражда и в какъв период се 

развиват, конфликтите могат да бъдат твърди; категорични; разтегливи; 

продължителни; конфликти, които нямат решение; конфликти, които 

възникват с трясък, т.е. имат невероятна сила и приключват в относително 

ограничено време/напр. семейните конфликти/. 

Конфликтът променя поведението на замесените в него субекти и налага 

вземането на антиконфликтни решения. Всеки опит да се подмине конфликтът 

се превръща в предпоставка за повторното му възникване.  

Според резултата от разрешаване конфликтите биват позитивни 

(конструктивни конфликти) и негативни (деструктивни конфликти). 
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3. Фактори и причини за възникване на конфликтите в различните 

сфери на социалния живот. 

За създаването на конфликти съществена роля играят условията и средата, 

в която се заражда една несъвместимост, една конфронтация, едно 

противоречие. Противоречията подтикват към изменение, към търсене на по-

удовлетворяващи отношения. Те са двигател на прогреса. Конфликтът, 

следователно, е необходим. Именно той лежи в основата на всички качествени 

изменения. Главното е конфликтите да бъдат повече или по-малко управляеми, 

а не да представляват съвършено стихиен поток от взаимни оскърбления и 

обвинения, натрупана злоба и омраза. 

3.1. Основни конфликтогенни фактори. 

→    Нестабилност в социално-политическата обстановка, 

продължаващите  кризисни явления и негативните последствия от прехода към 

пазарна икономика; 

→ Нисък стандарт на живот - критериите за оценка на една и съща 

ситуация са различни. Колкото човек е по-беден, толкова прагът на неговата 

търпимост е по-нисък/ но обратното не е вярно/; 

→   Недостатъчно развитие на интелекта и комуникационните навици - 

духовно бедният човек, с неговият свит кръгозор, с неговите силно принизени 

интереси и ниски цели е основен източник на конфликти. Той не умее да мисли 

логично и е непредсказуем в поведението и постъпките си; 

→ Критичността/ застрашеността/ - при критични ситуации 

толерантността и здравият разум изчезват; 

→  Ограничеността – в пространството, във времето, във всичките й 

аспекти води до повишена раздразнителност у хората; 

→  Натовареността – колкото е по-голямо е напрежението, в което 

работят хората, толкова по-голяма е вероятността за възникване на конфликт. 

Когато се изчерпят физическите сили у човека, падат много морално-етични 

задръжки; 
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→    Здравословното състояние; 

→ Смяната на стереотипа, напр. в семействата идва с появата на 

първото дете, в домовете за деца – адаптацията на новите възпитаници; 

→ Възпитание в омраза и нетърпимост, възпитание в отмъщение на 

принципа ”зъб за зъб, око за око”.  

→ Темперамент – до голяма степен изначално, по природа дадено; 

→ Някои от средствата за масова информация и потокът от кино-, 

видео- и телевизионни филми, изпълнени със сцени на измами, насилие, ужаси 

и агресия. 

3.2. Причини за възникване на конфликти. 

Зараждането на конфликтите се свързва с комплекс от множество причини, 

трайно въздействащи в сферата на междуличностните отношения. При 

наличието на такива фактори настъпват съществени изменения в 

индивидуалните диспозиции, вследствие на което се нарушава балансът в тези 

отношения и се стига до противоречия с конфликтно съдържание. 

Без претенции за изчерпателност Г. Йолов се спира на няколко групи 

причини, които имат доминиращо значение за развитието на 

междуличностните конфликти. 

- Причини, свързани с непосредствената дейност; 

- Причини, свързани с организацията на ролевите взаимоотношения; 

- Причини, свързани с характера на нравствено-психичните връзки в 

колектива; 

- Привнесени отвън причини. 

Преди всичко може да се посочат причините, свързани с контекста на 

съвместната дейност, в която се изявяват различните форми на общуването. 

Във всяка съвместна човешка дейност се пораждат и развиват редица ситуации, 

които могат да противопоставят отделните партньори в общуването до степен 

на ясно изразено противоречие. Те могат да се отнасят до целите на дейността, 

реализацията или организацията й. Най-характерното за този тип конфликт е, 
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че той се появява тогава, когато е налице неравностойното участие на един или 

друг индивид в конкретната ситуация на съвместната дейност. В случая това 

означава, че не всички членове на групата или колектива проявяват обективно 

необходимата активност за справяне с тази ситуация. Налице е известно 

разминаване между очакванията за активност и нейната същинска проява. При 

този нарушен баланс на взаимно очакване се появяват и вътрешногруповите 

или вътрешноколективните конфликти. Те не бива да се разбират само като 

разминаване между индивид и колектив, при което индивидът изпреварва 

колектива по отношение на своята адекватност спрямо ситуацията. 

Специално внимание заслужават причините за конфликтите, разиграващи 

се в сферата на неформалните общности – кръга на приятелите, познатите и т.н. 

Тук се коренят преди всичко в нравствено-психичната феноменология на 

общуването: интереси, потребности, ценностни ориентации, мотивация, 

междуличностна съвместимост и привличане и др. 

Типичен пример за това са случаите на промяна в интересите и 

ценностните ориентации на общуващите в неформални групи. Загубата на 

ценностното единство води до ерозия на сплотеността и емоционалната 

близост, създава условия за проява на конфликти. Тук отново могат да се видят 

вариантите на противоречията личност – личност и личност – колектив. 

Общуването в неформалните групи може да бъде доведено до конфликт и 

при проявата на морално негативни постъпки, засягащи доверието и 

очакванията на групата като цяло. Лъжата, подлизурството, измамата, 

користолюбието, нечестността спрямо груповите интереси, проявата на 

егоцентризъм са фактори, които пораждат сериозни центробежни сили и 

тенденции в неформалната група. Доколко тя се изгражда на принципа на 

взаимното доверие, ценностното единство, емоционалната близост, общността 

на интересите и т.н. всяко нарушение на тези обединяващи фактори се свързва 

с директна проява на конфликти. 

Конфликтът обикновено се активизира, когато: 
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 проявяваме открита враждебност или се чувстваме застрашени в 

конфликтната ситуация; 

 когато не разполагаме с достатъчно информация или погрешно 

оценяваме  намеренията на другата страна; 

 когато се опитваме едностранно да наложим волята, ценностите и 

решенията си, в които сме убедени; 

 когато не отчитаме  потребностите  на другата страна; 

 когато се опитваме да въвлечем в конфликта и други хора; 

 когато искаме да постигнем решение, но не знаем как. 

Разрешаването на тези компоненти, които са всъщност компоненти на един 

предполагаем нефункционален конфликт, ни доближава до по-малко изучената, 

но с по-голямо значение за теорията на социалните противоречия, позитивна 

функция на междуличностните конфликти. 

“По принцип преодоляването на даден конфликт, постигането на консенсус 

между конфликтиращите страни задълбочава степента на тяхната толерантност 

една към друга и стремежите за търсене на взаимоизгодни решения”12. 

Погледнато като цяло, това е процес, който повишава готовността и 

способността на личността, преодолявайки конфликтите, да се справя с 

поставените  задачи и с критичните и сложните ситуации в живота и в 

дейността си. В наши дни този момент от анализа на конструктивните 

конфликти има особено важно значение. 

4. Влияние на конфликта върху личността. 

Всеки конфликт дава своето неблагоприятно отражение върху личността 

на конфликтуващия.  

По време на конфликта се нарушава нормалното протичане на редица 

функции в човешкия организъм. През този период участникът в конфликтното 

взаимодействие се намира в стресово състояние /в по-голяма или по-малка 

степен/ - учестява се пулсът, повишава се кръвното налягане, настъпват 

изменения в дихателния ритъм и др. Това са физиологическите реакции на 
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личността, намираща се в състояние на повишено психическо напрежение. Към 

тях спадат още побледняването или зачервяването /нарушения в 

кръвообращението/, характерни за състоянието на афект; понижаването на 

мускулния тонус; изпотяването и т.н. Честотата на такова състояние внася 

разстройства в нервната система, води до инфаркт на миокарда. 

 Причините и условията за пораждане на конфликт, както и действията на 

противника в периода на конфликтуване предизвикват отклонения в 

абсолютния и различителния праг на различните видове усещания, нарушения 

в обема на вниманието, скоростта и адекватността на зрителното възприемане, 

в неговата устойчивост, гъвкавост и разпределеност. 

В резултат на конфликта се нарушава емоционалното равновесие на 

личността, което се отразява върху мисленето, върху волевите процеси и др.  

Повечето от физиологическите реакции всъщност са външни проявления 

на отрицателните емоции в конфликтуването, на гнева. Многократното 

попадане на организма в състояние на афект увеличава риска за получаване на 

неврози и други разстройства на нервната система. Понякога се наблюдават и 

прояви на непредсказуема емоционалност и продължителност на възникналите 

чувства и емоции. Възможно е да се създаде и т.нар. “афект на омраза”, който 

със своята сила и дълготрайност представлява значително препятствие за 

доброто общуване в колектива. 

Нерядко като резултат на конфликтните действия, особено у “победения”, 

може да възникне апатия – угасване на емоционалната реактивност. 

Конфликтите влияят твърде силно и на настроението на личността. Дори и след 

разрешаването им в колектива цари атмосфера на потиснатост и угнетеност. 

В областта на волята способността на индивида да проявява 

инициативност, активност след конфликта значително намалява. 

Твърде сериозни промени могат да настъпят в протичането на мисловната 

дейност. Характерни са елементите на обнубилация  (унесеност, оглушеност на 

съзнанието) след конфликт, а в известен смисъл и по време на конфликт/. 
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Конфликтите с малки изключения влияят отрицателно върху развитието на 

способностите на личността. В конфликтна обстановка, а понякога и дълго след 

нея, отделните членове на колектива губят желанието си да проявяват 

инициативност, да изявяват своите способности. 

Човек хвърля твърде много енергия в конфликта, отдалечава се от своите” 

противници”, понякога с огорчение и обида, стига до извода, че не може да 

разчита на свои колеги и т.н. Всичко това пречи на социалната изява на 

личността, особено когато конфликтите са с по-голяма мощност. От друга 

страна влиянието на конфликта върху социалната активност зависи и от самата 

личност, от нейния характер, темперамент и др. 

Необходимо е да се спомене, че понякога конфликтите се отразяват и 

благоприятно върху отделната личност. Тогава облекчението, положителните 

емоции, които изпитва личността, са всъщност резултат от положителното 

влияние на конфликтите. В такива случаи се наблюдава и нарастване на 

обществената и трудова активност на личността, увеличава се инициативността 

и т.н.            

    

 5. Стратегии за разрешаване на конфликтите.  

В настоящата разработка се придържаме към съвременното разглеждане на 

конфликта от автори, които го оценяват като  неизбежен и универсален начин 

за разрешаване на противоречия, като източник на промени. 

Други изследвачи  смятат, че на конфликтния модел трябва да се 

противопостави социалната хармония, безконфликтното съществуване, защото 

от стълкновенията не се извлича полза. 

Трети считат, че конфликтът е спирачка в развитието. Той е резултат от 

външната проява на противоположностите в интересите и е разрушителен, а 

неголяма група специалисти приемат, че конфликтите могат да се 

“саморазрешат” с течение на времето. 
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 Времето не само не изглажда конфликта, а напротив, усложнява го. За да 

намерим пътя на конструктивното разрешаване, нека първо обърнем внимание 

на положителните му страни: 

1. Могат да повишават съзнанието за проблемите във взаимоотношението, 

които трябва да се разрешат – кой участва, каква е същността им, как могат да 

се разрешат. Хората рядко са обективни при преценяването на действията на 

другия, тъй като оценките им са повлияни от очакванията, потребностите и 

ценностите. 

2. Конфликтите насърчават промяната. Във всяко взаимоотношение има 

моменти, когато нещата трябва да се променят, трябва да се усвои ново 

поведение или умения. 

3. Конфликтът зарежда с енергия и засилва мотивацията за справяне с 

проблемите. 

4. Конфликтите правят живота по-интересен, възбуждат любопитството и 

стимулират интереса. Често вследствие на конфликти се вземат по-добри 

решения, защото изискват по-пълното им обмисляне. 

5. Конфликтите помагат на човека да разбере какъв е, какво го ядосва или 

плаши, кое е важно за него и какви методи използва за разрешаването им3. 

Решаването на конфликти е област като всяка друга от обществения живот, 

която се характеризира със своите особености и закономерности. За конфликта 

между двама приятели или за този между две суперсили, колкото и странно да е 

наглед, съществуват едни и същи механизми и на развитие, и на начини на 

взаимодействие на страните, и на възможности за неговото решаване. 

Известно е, че един от основните принципи за ефективното функциониране 

на всяка система е преодоляването и разрешаването на възможните конфликти 

с цел запазване на нейния хомеостазис. В този смисъл съвсем разбираем е 

интересът за търсене на ефективни средства и методи за регулиране и 

разрешаване на конфликтите. Все повече изследвания сочат, че неуспехът в 
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конструктивното справяне с конфликтите е това, което разрушава 

взаимоотношенията, а не наличието им. 

Върху преработката им влияят свойствата на участващите, техните 

предишни отношения, моментното отношение, възможностите и ограниченията 

на ситуацията, съдържанието на конфликта, стратегиите на решаването му, 

очакванията и становищата на зрителите, непосредствените последици, преди 

всичко печалбите и загубите, предвижданите по-късни последствия.  

Компоненти на стратегиите са доверие, разбирателство, довеждане до 

съзнанието, възнаграждаване, наказание, търсене на вина, готовност за 

компромис, предложение за сътрудничество, прошка, обещание, заплашване, 

съревнование, желание за победа, спазването и пренебрегването на правилата 

на почтеността в спора и много други21. 

В конструктивния междуличностен конфликт се наблюдават различни 

стратегии на поведение: съперничество(противоборство), съпровождано от 

открита борба за собствените  интереси; сътрудничество, насочено към търсене 

на решение, удовлетворяващо интересите на всички страни; компромис – 

регулиране на разногласията чрез взаимни отстъпки; избягване, заключаващо 

се в стремеж да се излезе от конфликтната ситуация, без да я решава, не 

отстъпвайки своето, но и не настоявайки; приспособяване – тенденция да се 

изгладят противоречията20. 

В зависимост от мястото, силата и мащаба на конфликтите тяхното 

разрешаване се извършва с различни подходи, средства и методи. От тази 

гледна точка може да се разгледа обособено разрешаването на конфликтите, 

проявяващи се съответно в сферата на формалните структури, колективите и 

организациите и в неформалните социални единици, в които са обединени 

хората извън тяхното трудово всекидневие. Решаването на конфликта е една от 

най-сложните форми на социални учения – защото в този процес се 

съсредоточават на практика всички придобити умения на личността – за анализ 

на оценка и разбиране на възникналата ситуация; за ефективно взаимодействие 
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с други хора; за конструктивно противопоставяне; за отстояване на собствените 

права и за зачитане правата на другите; за вземане на решение и за 

осъществяване на действия за изпълнение на тези решения.  

Първо ще отбележим някои общи перцептивни и когнитивни изкривявания 

в конфликтните ситуации, които Л. Андреева характеризира така: 

1. Огледален образ: и двете страни смятат, че те са невинната жертва, 

представляваща страната на истината и справедливостта. 

2. Виждане на чуждите грешки, но не и на своите. 

3. Двойни стандарти. Съществува тенденцията да се вярва, че 

“позволеното” на едната страна не е позволено на другата. 

4. Поляризирано мислене и селективно невнимание. И двете страни често 

имат свръхопростено гледище за конфликтната ситуация: всичко , което прави 

единият, е добро, и всичко, което другият прави, е лошо.  

5. “Мъжествен” Аз-образ и липса на емпатия. Всяка отстъпка и компромис 

се разглежда като слабост, която ще бъде изключително вредна за собствената 

позиция.  

6. Липса на дискриминация на поведението на двете страни. Участниците в 

конфликта са склонни да разглеждат поведението на двете страни като много 

подобно5. 

Съществуват две групи методи за управление на конфликтната ситуация: 

структурни и междуличностни. 

1. Същността на структурните методи се състои в разясняване на 

резултатите от действията на отделните членове, като се имат предвид: 

- равнище на резултатите, които трябва да бъдат достигнати; 

- права и отговорности; 

- получател и подател на информация; 

- процедурите и правилата на живот и работа и др.  

а) Мениджърът, посредникът, ученическият актив е в състояние да 

използва своята власт и права, за да намали противоречията между своите 
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подчинени или между своите съученици при решаването на различни 

проблеми, да организира съвещания и срещи на различни структурни нива. 

б) Общите цели карат хора или групи да обединят усилията си за тяхното 

постигане. Така те “забравят” за това, което ги е противопоставяло, а 

постигането на общата цел може да доведе до бъдещо сътрудничество. 

Важно е хората и особено младите да изградят стратегии за поведение в 

конфликтна ситуация – на практика, покрай изграждането на тези стратегии, те 

ще усвоят разнообразни форми на общуване, ще разберат механизмите на 

обществените и междуличностни взаимодействия. 

2.Към междуличностните методи се отнасят: 

а) Бягството от конфликта като  начин, чрез който съзнателно се прави 

всичко възможно, за да не се стигне до конфликт. Конкретно става въпрос за: 

- избягване на ситуации, които са потенциално конфликтни; 

- избягване на хора, които са склонни към конфликти; 

- да не се обсъждат въпроси, които водят до разногласия и т.н. 

б) Прикриване на конфликта – умишлено не се обръща внимание на 

конфликта, проблемът, предизвикващ конфликт се омаловажава и се апелира за 

приемане на нещата такива, каквито са. За съжаление това много често води до 

изостряне на конфликтната ситуация в бъдеще. 

в) Принуда – посредникът от позициите на властта и силата, без да се 

интересува от мнението на конфликтните страни, налага определено решение 

на конфликта. Този метод не само потиска инициативата, но може да доведе и 

до дисфункционални последствия от конфликта. 

г) Компромисът е най-добрият начин за справяне с конфликта. За да се 

използва този метод, се прилага творческо мислене, аргументация, убеждаване, 

изслушване и т.н. В повечето случаи последствията от конфликти, решени чрез 

компромис, са функционални. 
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д) Решение на проблема – страните в конфликта, приели този метод, си 

поставят за цел да решат проблема, а не да наложат собствена позиция и 

провокира инициативност, води до сътрудничество. 

Позитивното разглеждане на конфликта води до: 

- усвояване на нови по-добри начини да се реагира на проблемите; 

- създаване на по-добри и по-дълготрайни взаимоотношения; 

- научаване на повече за нас самите и за другите. 

Междуличностният конфликт често се корени в различията между хората – 

различия в начина на възприемане на света, тяхното мнение към другите хора, 

ценностите, с които трябва да се съобразяват в живота си, а и начинът, по който 

те се изразяват. Когато при възникване на конфликт отделим време да открием 

и разберем тези различия, научаваме много за себе си и другите. А на мирното 

му разрешаване би трябвало да се гледа като на средство за осъзнаване на 

различията между нас, уважение на чувствата и потребностите на другите. 
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ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1.    Организация на изследването 

Цел на настоящата работа е проучване същността на конфликтите, 

възникващи сред децата и юношите, които в основната си част са отглеждани и 

възпитавани в дом за деца и обучаващи се в училище с мултиетническа среда, 

разкриване на взаимоотношенията между тях в конфликтни ситуации, 

влиянието на конфликтите върху емоционалната сфера на учениците и 

разрешаването им от гледна точка на научно-обосновани стратегии и от гледна 

точка на педагози, отчитайки особеностите на днешните деца и юноши. 

Разкриването на детерминантите, определящи пресичането на тези 

процеси, е от съществено значение за педагогическия процес и неговото 

развитие. И от така формулираната цел произтичат следните задачи: 

1. Разкриване същността на конфликтите в училище с мултиетническа 

среда, причините и факторите за тяхното възникване и развитие. 

2. Установяване на влиянието на конфликта върху личността, отражението 

му върху физиологичните реакции на детето, върху неговото психично 

състояние, както и върху цялостното поведение. 

3. Проучване как влияят конфликтите в училище върху децата и по-

конкретно - учениците от начален курс, съобразно специфичните възрастови 

особености. 

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. 
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    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. 

В дадения случай изследването се насочва към институция, в която се 

обучават и възпитават деца със сложна и трудна съдба, дала отражение при 

формирането на сложни и противоречиви отношения с другите. 

 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. 

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. 

Обект на изследване са конфликтите между децата и юношите, обучаващи 

се в начален етап на образование в училище с мултиетническа среда. 

Предмет на изследването е своеобразието на конфликтите - възникване, 

развитие, разрешаване, както и последиците, даващи отражение върху 

взаимоотношенията, и учебният процес главно в начален етап на образование 

като източник на дейности във възпитание на позитивно разрешаване на 

конфликтни ситуации и духовен мир във взаимоотношенията на учениците. 

Контингент на изследването са: 

1/ Деца-ученици от І – ІV класове; 

2/ Учители от ОУ „Св. Иван Рилски” и възпитатели в Дом за деца с. Балван 
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Като основания за изследване на тези проблеми могат да се посочат: 

 обща значимост  

 съпричастност към индивиди с взаимоотношения на изразена 

конфликтност  

 стремеж да се покажат оптимистични, практични възможности за 

предотвратяване или разрешаване на конфликтните ситуации в училище с 

мултиетническа среда  

 педагогическо майсторство на учителите във възпитанието в 

учениците. 

Практическата стойност на работата се състои в това, че резултатите от нея 

могат да бъдат използвани като източник на разширяване на фактологическата 

база в изучаването на феномена конфликт и конфликтно поведение в периода 

на детството и юношеството. Експерименталната методика и анализите на 

резултатите, предложени в работата, дават възможност да се получи качествена 

и количествена оценка на конфликтното поведение на съвременната младеж. 

Получените резултати могат да бъдат използвани за целите на повишаване на 

ефективността на формите на психологическа и педагогическа корекция на 

личността.  

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.  

 

2. Диагностични методи и методика на изследването 

В съответствие с определената цел и задачи за нуждите на изследването се 

използват диагностични методи в определена последователност. 

АНКЕТА 
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Анкетата е основен метод в настоящото диагностично изследване. 

Анкетата като метод на изследване предлага редица предимства. С помощта на 

този метод се получава информация както от учителите/възпитателите, така и 

от възпитаниците, в съответствие с поставените в настоящата писмена 

разработка задачи. Тази необходима информация не може да бъде получена 

така бързо и икономично с помощта на друг метод.  

Във връзка с осъществяване на проучването чрез метода анкета се 

използват четири броя анкетни карти, като една от тях е предназначена за 

учителите и възпитателите в училището и дома за деца и три за възпитаниците. 

Анкетните карти, чрез които се проучват децата от училището с. Балван и 

Дома за деца, са предназначени за две различни възрастови групи – за деца от 

начален и за деца-юноши. Те не са заимствани от образци и с тяхна помощ е 

проведено еднократно проучване. 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Използва се също като основен метод в настоящата диагностика. Чрез него 

се постига непосредствено възприемане на обектите и явленията с цел тяхното 

изследване. Постига се не само статична фотография на действителността, но и 

нейното продължително и по възможност повторяемо обхващане. 

Чрез наблюдението става възможна и проверката на истинността на 

резултатите, получени с помощта на другите методи. 

В този план наблюдението означава съзнателно и системно участие в 

активния живот на изследваната група деца и има за цел по-интимните страни 

от поведението и мотивите на членовете на групата, чрез непосредствен 

контакт с тях. Това от своя страна свежда до минимум вероятните 

изкривявания на получените резултати. 

БЕСЕДА 

Тя се използва като помощен метод, ограничено, за доизясняване въпроса 

за мотивите, довели до извършване на определено действие.       
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Успоредно с приложените основни диагностични методи се извършва и 

теоретико-логически анализ и проучване на специализирана литература, което 

служи като основа за изследване на теоретичните аспекти на проблема и за 

изясняване на основните понятия.  

Използвани са педагогически характеристики и друга домска 

документация, личностни проучвания за определяне преобладаващия тип 

темперамент на отделните възпитаници. 

При отчитане на резултатите се прилага математико-статистически анализ. 

Те са представени в диаграми, за да се онагледи очерталата се тенденция. 

ИГРА  

Играта е широко прилаган метод на изследване поради значимостта й в 

детската природа. Играта създава пространство за взаимодействие, където 

адаптацията и стратегиите са предпочитани и е привилегирован инструмент за 

успокояване на човешките връзки. Използват се игри ( отборни игри, със 

сътрудничество...), за да се позволи да се изразят конфликти. Те се използват в 

услуга на социалния мир. Те могат да се считат за превантивни игри, които са 

използвани, за да се намали напрежението в потенциално конфликтни 

ситуации. 

 

3.Характеристика на анкетите, проведени с възпитаниците и 

педагозите на училище с мултиетническа среда 

 В диагностичното изследване се използва критерият отношение към 

конфликтите в училището и Дома за деца и има определящо място по 

отношение на същността и съдържанието на взаимоотношенията между децата 

и педагозите. 

Измерването му  се постига с показателите, които трансформират критерия 

до степен на измеримост.               

Анкетна карта №1 (приложение 1) и Анкетна карта №2 (приложение2) 

осъществяват оценяването на показателите: отношение към конфликтите сред 
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децата като влияние и като процес на развитие; отношение към “значимите 

други” – връстници и възпитатели; отношение към ползваните методи и стил на 

поведение при конфликтна ситуация; степен на изразност на емоционални 

отношения при конфликтни ситуации. 

Анкетна карта №1 се използва, за да се проучи какво е отношението и 

поведението на възпитаниците в конфликтни ситуации, взаимоотношенията им 

с връстниците и педагозите. Съдържа кратка уводна част и 18 въпроса с 3 

възможни алтернативни отговора за всеки от тях, които всеки анкетиран избира 

съобразно своето виждане, или дават свой отговор на зададения въпрос. 

Резултатите от анкетата се отчитат процентно и се представят графично. 

Анкета №2 кратка уводна част и 9 въпроса със свободни отговори, 

изискващи откровени мнения по отношение взаимоотношенията между 

възпитаниците, възпитаниците и педагозите, насилието и препоръки за 

подобряване климата в училище и Дома.  

Анкетна карта №3 (приложение 3)  се използва, за да се проучат 

взаимоотношенията педагог-възпитаник, отношението на педагозите към  

проблемите на децата, използваните стратегии на разрешаване конфликтите в 

училище и Дома.  

Анкетата съдържа уводна част и 10 въпроса с 3 алтернативни отговора. 

Някои въпроси, отправени към педагозите и възпитателите, се дублират с тези, 

отправени към децата с цел да се сравнят оценките им по зададения проблем. 

 Анкетните карти са съобразени с възрастовите особености на 

анкетираните. В уводните части на анкетните карти, предназначени за 

учениците, освен указания за попълване, се съдържат и предразполагащи 

моменти. 

Количественото отчитане на резултатите от анкетните карти е в проценти и 

е представено в таблици и диаграми. 

Анкетна карта №4 (приложение 4) се използва за обобщаване на 

резултатите след двегодишен период на съвместни взаимодействия между 
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педагози и възпитаници и съдържа кратка уводна част и 15 въпроса с 4 

възможни алтернативни отговора за всеки от тях, които всеки анкетиран избира 

съобразно своето виждане или дават свой отговор на зададения въпрос. 

Резултатите от анкетата се отчитат процентно и се представят графично. 
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ГЛАВА   ТРЕТА 

КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩЕ С МУЛТИЕТНИЧЕСКА 

СРЕДА 

 

1. Характеристика на училището 

Трябва да се отбележи, че формирането на общуването в 

мултикултурна среда е сложен процес. В този процес е нужно да се 

отчитат противоречията: 

 между чувството на национална или етническа гордост за 

своята култура и необходимост от признанието на нейните достойнства, 

а понякога и превъзходствата на друга национална или етническа 

култура;  

 между външното проявление, когато на интеркурлтурната 

комуникация, ориентирана на междуетническо съгласие и негативни 

явления на национално ниво, изразяващи се в остри форми на 

междуетнически конфликти;  

 между общата култура и културата на междуетническо 

общуване (т.е., от една страна, общата култура може да преживява 

криза, значителен спад в определени периоди на обществото, а от друга 

страна, тя трябва да бъде основа на интеркултурното общуване, 

акумулираща интереса към различни национални и етносни култури и 

включваща разбиране, такт, междуетническо съгласие).  

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 

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

Трудности при обучението и възпитанието в училище: 

 децата нямат необходимите умения за справяне със задачите на 

своето развитие – недостатъчно развитие на интелекта и комуникативните 

навици. Според специалисти, децата, които прекарват по-голяма част от живота 

си на улицата, са с проблеми в психичното си развитие, ниска самооценка и 

ниска мотивация за учене; 

 липса на родителски контрол (учениците са възпитаници на Дом за 

деца или са деца на икономически емигранти); 

 системни отсъствия на учениците от учебни занятия, главно, за да 

гледат по-малките си братчета и сестричета или да помагат в занятието на 

родителите си; 

 голямото текучество през учебната година нарушава нормалния 

ритъм в работата на колектива с непрекъснато вграждане на нови деца от 

различни райони на страната; 

 класовете и групите са с ученици с голяма възрастова разлика (има 

15-16 годишни първокласници и второкласници); 

 разноезичието в ученическата среда често води до избирателност в 

общуването, до етническа изолираност на групи ученици.  

 

2. Причини за възникване на конфликти в училище с мултиетническа 

среда 

 Нивото на цивилизованост на обществото се определя по неговото 

отношение към децата, по разрешаването на проблемите по социалната защита 
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на детството. В последните години социалната защита на детството в България 

се превърна в обществено значим проблем, който се задължи да създаде 

инфраструктури за комплексна превантивно-профилактична, корекционно-

реабилитационна, социално-медицинска и психолого-педагогическа помощ на 

деца и юноши, пострадали от различни депривационни отношения, жестокост и 

насилие. 

 Разкриването на същността на Домовете, техните функции и нормативни 

документи засягат и причините на очакваните конфликти. Деформацията на 

нравствените ценности, разпространението на пиянството, жестокостта и 

насилието в семейството са фактори, довели до увеличаване числото на 

родителите, лишени от родителски права, или на такива, които не могат да 

осигурят сносен живот на своите деца. Безразличието, царящо във 

взаимоотношенията между държавата и гражданите, за съжаление, понякога се 

отразява на отношението на родителите към своите деца. Именно като 

заместители на семейството домовете трябва да предложат такова 

благоприятно обкръжение, среда и атмосфера, благодарение на които детето да 

преодолее и да се справи с отрицателното социално-психологическо влияние на 

нездравословната социална и семейна среда, в която се е родило или е живяло.  

Смисълът от съществуването на домовете и тяхната отговорност пред 

самите деца и обществото е в това да гарантират не само биологичното им 

оцеляване, “измъквайки” ги от рисковата им житейска ситуация, но и да ги 

спасят и предпазят от вредното социално-психологическо влияние на 

нездравословната среда на живот, в която са поставени, да ги направят 

социално компетентни, предоставяйки им възможност за по-добър живот9. 

Всички деца от Домовете за деца са обединени от това, че не са изпитали 

топлината и уюта на семейното огнище. Това оказва отрицателно въздействие 

върху тяхното личностно развитие и води до негативни прояви в поведението 

му. Липсата на любов, родителска грижа, внимание и социално адекватни 

модели на подражание, са натрупали своеобразен социален опит, изградили са 
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специфичен начин на обяснение и разбиране за света, за другите и за самите 

тях. Моделите на поведение, които децата са усвоили в семействата си са 

конфликтните отношения, безразличие, алкохолизъм, разврат, насилие, развод, 

пореден брак, отглеждане на децата от близки роднини, социална и културна 

слабост на семействата, наличие на осъждани. Затова за повечето деца е 

характерна примитивност, избирателност и безсистемност на насочеността, 

както и подчертано потребителска ориентация на личността. Но една от най-

често срещаните характеристики на децата, настанени в подобни институции, е 

агресивността, защото в семейната среда, където цари насилие и напрежение, 

страх и несигурност, се възпитава омраза. Насилието насажда малодушие, 

безволие или жестокост, бруталност, твърдоглавост и инат. Такива деца са 

носители на вътрешна дисхармония, повишена чувствителност, лесна 

раздразнителност и бърза избухливост, невъздържаност и пренебрежение към 

обществените норми. Улицата чрез своите системи от ценности, култ към 

силата и своите признати лидери “възпитава” озлобените и жадуващи за 

самоутвърждение деца. 

Голямо влияние на взаимоотношенията им оказва темпераментът на тези 

деца, който е характерен и за децата от селата, обучаващи се в училището: 

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. Възпитаниците с 

преобладаващ холеричен темперамент в общуването показват стремеж към 

доминиране, за да подчинят обстановката и хората на собствените желания. Те 

са раздразнителни, избухливи и невъздържани; не обмислят достатъчно 

постъпките си, особено когато обстановката стимулира проявите им. 

В повечето случаи децата, обучавани и възпитавани в училището и Дома за 

деца, произлизат от многочленни, непълни или семейства с неформален 

характер. Често битовите условия са неблагоприятни и една значителна част от 
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тези семейства живеят на ръба на социалния минимум. Някои родители са 

обременени с наследствени и придобити заболявания от физически и 

психогенен характер. Децата, идващи от тези семейства или от други 

институции, нямат необходимите умения за справяне със задачите на своето 

развитие – недостатъчно развитие на интелекта и комуникативните навици, 

занижено ниво на саморегулация, на самооценка, на хигиена, грижа за себе си, 

на общуване, на контакти с други хора, на “боравене” с емоции. 

Изложените причини насочват вниманието ни и върху това какъв ще бъде 

характерът на конфликтите в ОУ „Св. Иван Рилски”, а именно  с подчертан 

агресивен характер и неоспоримата роля на педагога в разрешаването на тези 

конфликти. 

3. Своеобразие на конфликтите в училище с мултиетническа среда 

Разгледаните по-горе видове конфликти са характерни и за училището с 

мултиетническа среда, а с неясно очертаните си граници те често преминават 

един в друг или са повод за избухване на нов или на предишен неразрешен 

конфликт. 

☺ Реален /истински/ конфликт, който се явява средство за достигане на 

конкретна цел, а не самоцел (пр. да се вземе харесана играчка от друго дете). 

☺ Мним конфликт, явяващ се самоцел за една от противоборстващите 

страни; негово следствие често се оказва само снемането на емоционално-

психическото напрежение/като вариант на едностранно психическо 

разреждане/, а не разрешение на обективното противоречие, възникнало между 

членовете на някакъв етап от живота. 

☺ Явен конфликт, т.е. проявяващ се открито, и което е съществено, 

осъзнаван от членовете като такъв; 

☺ Латентен конфликт, който не се проявява открито, е по-опасен по 

своите последствия, тъй като неговото съществуване не се осъзнава от 

членовете като реално явление и подлежащо на разрешаване; 
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☺ Ролеви конфликт, който  предизвиква противоречиви искания, 

едновременно предявявани към индивида чрез различни роли, които се 

реализират от него в конкретни ситуации; 

☺ Етнически конфликт (в училището се обучават деца от различни 

етноси, като най-многоброен е ромският); 

☺ Етико-културен конфликт, раждащ се на основата на противоречащи 

една на друга норми, ценности, стандарти, искания; 

☺ Конфликт между очакваното и реално поведение между членовете в 

училището – между възпитаници,  педагози и възпитаници; 

☺ Търсещ конфликт, който предоставя възможност по-добре да се  

опознаят личностните особености на членовете и в съответствие с 

допълнителните получени сведения да се строят взаимополезни отношения 

(характерен е при адаптацията на нови деца в училището). 

За възпитаниците думата конфликт се свързва с негативни асоциации като 

“гняв”, “враждебност”, насилие” или “омраза”, причинява болка, стрес, страх и 

раздразнителност. Приема се, че изходът от конфликтна ситуация за единия е 

победа, а за другия – загуба. Затова и характерните конфликтни стилове на 

разрешаване, произлизащи от негативното отношение към конфликта са два: 

- Отричане – избягване на конфликта напълно и прекъсване на 

взаимоотношенията; 

- Агресия – атакуване и обвиняване, непреклонно поддържане 

собствената позиция и отричане гледната точка на другия. 

Повечето прояви на конфликтно поведение се наблюдава в ситуации на 

защита на своите интереси и отстояване на своето превъзходство за достигане 

на някаква цел: 

- да засегне достойнството на другия с цел да подчертае своето 

превъзходство; 

- защита и отмъщение; 

- стремеж да бъде главен; 
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- стремеж да получи желания предмет и др. 

Максимално удовлетворение децата получават при достигане на желаната 

цел – дали ще е вниманието на връстниците, или привлекателната играчка. В 

такъв случай конфликтните действия на децата имат инструментален или 

реактивен характер. Обаче нерядко конфликтните отношения преминават в 

агресивни, които са без цел и са насочени изключително да нанесат вреда на 

другия – физическата болка и унижението на връстника предизвиква у тях 

удовлетворение. 

 

4. Разрешаване на конфликтите 

За всяка социална група конфликтите между двама или повече нейни 

членове са пречка за нормалното общуване и съвместна дейност. На спорещите 

им се струва, че това е тяхна “лична работа”, но в действителност това засяга 

всички. Сред тактиките за оказване на влияние, които прилагат помежду си 

учениците и в същото време не харесват и отхвърлят, когато са прилагани 

спрямо тях, са: 

 Заплахи: заплашване, че ще се направи нещо ужасно, ако не стане така, 

както ти го искаш; 

 Измама: използване на неверни данни, ласкателства и лъжи; 

 Игнориране: следване на своя курс на действие и пренебрегване на 

желанията и потребностите на другия;  

 “Заобиколки”: потайно налагане на “своето”, без знанието на другия. 

Голяма роля в разрешаването на конфликтните ситуации в училище и дома 

за деца има учителят/ възпитателят или директора. Широко са 

разпространени преките методи на разрешаване на конфликта: 

1. Педагогът разговаря със спорещите страни, като изяснява същността и 

причините за възникване на конфликта. После уточнява фактите и стига до 

определено решение и базирайки се на своя авторитет, то е сигнал за 

приключване на спора. 
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2. Предлага спорът да се реши в присъствие на групата, класа или на общо 

събрание. Решението се взема след изслушване на спорещите страни и 

изказванията на членовете на общността. 

3. Ако въпреки взетите мерки конфликтът не затихва, се прибягва до 

санкциониране на враждуващите страни. 

Но при използване на тези подходи на разрешаване често се случва 

обратно действие – на задълбочаване на конфликта.  За да може да се избегнат 

дисфункционалните последствия от конфликта, от значение е неговото 

ефективно управление, което се изразява в следното: 

- определяне на вида на конфликта; 

- посочване на причините за неговото възникване; 

- избор на подходящ метод за управление на конфликта.  

Дефинирането на централния проблем в конфликта не винаги е лесно. 

Силните емоции при децата често  затъмняват темата или смятаният проблем 

може да е просто изкуствен, прикриващ по-дълбоки проблеми. 

Главното в стратегията при разрешаване на конфликтна ситуация в 

училище е да се изяснят причините за разногласие - защо възникна 

конфликтната ситуация, какви са формите й на проявление и методите на 

разрешаване на конфликта и пътищата, водещи към разбирателство. 

В периода на възникване на конфликтна ситуация всяка страна трябва да 

осмисли своя дял и ролята си в него чрез осъзната трезва самооценка и същата 

такава оценка за поведението на партньора. Тук от съществено значение са 

личностните особености на конфликтуващите: тип темперамент, черти на 

характера и пр. за избора на стил на поведение и начин на разрешение 

проблема. 

Ако страните положат  усилия да не изливат отрицателната си енергия и се 

съгласят на формално помирение, то причината за конфликта не се отстранява. 

За момента този подход носи успех, но отстъпвайки, тази енергия се запазва и е 
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готова във всеки следващ миг и дори в още по-неподходящ момент да излезе 

наяве. 

Друг начин на разрешаване и най-чест сред децата от училището е 

потушаване на енергията, на негативните психически състояния чрез мускулна 

активност. 

 В условията на училище и домове за отглеждане и възпитание на деца 

най-приемливи и удачни са следните стилове на справяне с 

междуличностния конфликт и поведенчески реакции (вж.3): 

Пет способа или стила: решаване на проблеми(сътрудничество, 

конфронтиране), заглаждане (приспособяване), налагане на сила 

(съревнование), оттегляне (избягване) и постигане на компромис.  

      Преговаряне 

За да се избегнат страданията и ненужните болки обаче, е необходимо да 

се осъзнае, че междуличностните отношения са изградени на основата на 

преговарянето. Някои членове приемат някои тактики за оказване на влияние, 

като сред приеманите са:  

☺ Пазарене/договаряне: взаимни отстъпки и услуги. 

☺ Компромис: готовност да се откажеш от някои свои желания в името на 

съгласието. 

☺ Разумни доводи: желание да си рационален и разумен. 

☺ Експертни познания: разчитане на познания и опит. 

Преговарянето е процес на достигане на съгласие, опит на откриване и 

решение на проблема. Целта му е всяка страна да знае какво дава и какво  

получава, а процесът се фокусира почти изцяло върху конкретните конфликтни 

въпроси. Участниците в него се изправят пред дилема: всеки иска 

“споразумение”, което да е най-благоприятно за него, но ако се опита да 

максимизира своите резултати, тези на другата страна ще станат прекалено 

незадоволителни и тя може да се откаже от участие. Съществува и зависимост 

на информацията, която води до още две дилеми: на доверието (доколко може 
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да се вярва на другата страна) и на честността и откритостта, която включва и 

разработването на норми, които определят приемливото 

поведение(задължителните правила и наказанието за тяхното нарушаване), а 

освен това има и важно времево измерение, т.е. има начало, среда и край: двете 

страни трябва да осъзнаят и признаят, че съществува конфликт, да се 

предприемат стъпки за разрешаването му и да се достигне до споразумение. 

Д.Джонсън и Ф.Джонсън описват правилата за конструктивното 

разрешаване на конфликти. Според тях процесът включва няколко основни 

стъпки, характеризирани с определени изисквания: 

Стъпка 1: Конфронтация. Това включва директното изразяване на 

собственото становище и чувства по отношение на конфликта и приканването 

на другата страна да направи същото. Решението дали да се конфронтира, или 

не, зависи от: (1) какво е качеството на взаимоотношението и (2) колко 

способна е другата страна да реагира на конфронтацията. 

Стъпка 2: достигане до общо определение. Следващият етап в процеса 

на разрешаване на конфликта е достигането до общото му определение, без 

това да настройва отбранително нито една от страните. 

Стъпка 3: комуникиране на позициите и чувствата. В процеса на 

преговаряне трябва да се изяснят и договорят позициите, като чувствата по 

отношение на тях могат да се променят. Важен елемент на комуникацията е да 

се разбере по какво точно двете страни не са съгласни – ако това не е ясно, няма 

да могат да се комбинират идеите и да се достигне до взаимноприемливо 

решение. Това е етапът, на който трябва да разполагате с отговорите на 

следните въпроси. 

Стъпка 4: предаване на намерението да се сътрудничи. Ясното и 

недвусмислено изразяване на намерението да се сътрудничи намалява 

отбранителността на другия и подпомага съвместното решаване на проблеми. 

Стъпка 5: приемане на перспективата на другия. За да можете да 

достигнете до взаимноприемливо решение, трябва да знаете какви са чувствата, 
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мислите и становищата на другата страна, т.е. да разглеждате конфликта от 

позициите на другия, или както казват англичаните, да “влезете в неговите 

обувки”. Хората са уникални, чувствата и перспективите им са различни и 

затова никой конфликт не се разглежда еднакво от участващите страни. За да 

имате успех, трябва да разсъждавате от позициите както на собствената си 

перспектива, така и на тази на другия. Трябва да се помни, че не всеки 

конфликт може да се реши удовлетворително. Понякога гледните точки са 

прекалено различни и точно в тези моменти е изключително важно другата 

страна да бъде уважавана като човек с неговите различия и 

идеосинкратичности.  

Стъпка 6: координиране на мотивацията да се преговаря.  Хората се 

различават и по мотивацията си – едната страна може да иска разрешаване на 

конфликта, но другата изобщо да не се интересува от това. Тя се определя от 

възприеманата цена и печалба на продължаването на конфликта и запазването 

на статуквото. Познаването й позволява промяната й чрез подчертаване на 

загубите или печалбите. Необходимо е да се знае кога да се прекратят опитите 

и да се спре спорът. Ако другият е прекалено незаинтересован или ако премине 

границата, като стане вербално или физически агресивен, нещата са излезли от 

контрол и едва ли има смисъл да се продължава, защото е възможно 

конфликтът да се влоши, а не да се разреши.  

Стъпка 7: достигане до споразумение. “Сдобряването” е най-добрата 

част от споренето и преговарянето. Това е моментът да се потвърди 

привързаността и уважението към другия. На този етап конфликтът се 

прекратява, а двете страни трябва да са удовлетворени от споразумението и да 

са решени да го спазват. 

“...макар най-очевидният резултат да е решението, най-важното е в 

действителност как се чувстват двете страни по отношение на себе си и на 

другия. Ако ситуацията се е влошила или някой се чувства обиден и наранен, 

тогава конфронтацията и спорът не са постигнали нищо, т.е. са имали 
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единствено отрицателни резултати, защото са отдалечили партньорите. 

Истинската цел на разрешаването на конфликтите е прекрачването на 

пропастта и изчистването на недоразуменията, така че да може да се установи 

още по-голяма интимност. 

И все пак не бива да се забравя, че в края на всеки спор и конфронтация 

две изказвания са задължителни за страните: “Съжалявам, извинявай” и “Няма 

нищо, прощавам ти”. Ако това не може да се каже, значи конфликтът не е 

разрешен. Когато прощавате на някой за това, че не се е отнесъл добре с вас 

или ви е причинил вреда, това не означава, че снемате отговорността му или че 

забравяте стореното. Б. Фланигън ни подсеща, че, прощавайки, се 

освобождаваме от теглото на гнева и повишаваме самооценката и чувството си 

за Аз-ефективност, защото отразява философията, че по-силният човек е този, 

който знае кога да не отвърне на удара с удар”3. 

Тези стъпки към разрешаване на конфликтите в училището и Дома дават 

най-добри шансове за успех, тъй като с тях се цели разрешаване на проблема и 

се базира на идеята, че и двете страни в конфликта могат да се водят от 

чувството, че всяко от техните разбирания има основание. Независимо, че 

страните може да не станат приятели, най-малкото ще се достигне до по-голямо 

разбирателство помежду им, което ще направи по-лесно разрешаването на 

бъдещи конфликти. 
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ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. Анализ на резултатите от анкетната карта с юношите 

С Анкетна карта №1(приложение №1) са анкетирани 30 деца: 18 момчета и 

12 момичета от 8 до 15 годишна възраст. 

Резултатите от въпрос №1 “Имате ли приятели” потвърждават мнението, 

че учениците са контактни и общителни – 60% от отговорилите имат много 

приятели (фиг.1):  

 

Но съществува и избирателност в приятелството / 40% от анкетираните 

уточняват и броя на приятелите си – двама или трима/ на базата на общи 

интереси, лични симпатии, задоволяване потребността от общуване, споделяне. 

Възпитаниците от училището и Дома живеят в сложна система от 

взаимоотношения и зависимости. По необходимост те са длъжни да се 

съобразяват с позицията на физически силните възпитаници, възрастовите и 

личностни характеристики. Тук е мястото да отбележим и такива изключения 

като създаване на неформални групи на основата на подчиненост и 

криворазбрано приятелство. 

Резултатите от следващите въпроси от анкетната карта показват 

емоционалното преживяване и стиловете на поведение. 
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На въпрос №2 “Често ли се случват в училището и Дома конфликти” 

анкетираните са единодушни, че те съществуват. Разминаването в техните 

мнения засяга честотата на конфликтите във времето – за 50% конфликтите са  

 

понякога спрямо 26,7%-често и 23,3% постоянно (фиг.2). 
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На въпрос №3 “Когато имате проблеми в училище или в Дома за вас е най-

важно мнението на...” резултатите са очаквани, тъй като възпитателят или 

учителят чрез своя авторитет и положение в Дома или училище всекидневно 

разрешава конфликтни ситуации, възстановява психологическия покой сред 

децата – 56,7% спрямо 20%, които държат на мнението на приятелите, 10% - на 

съучениците (фиг.3). Заслужава внимание и процентът избирателност в 

зависимост от проблема или пък предпочитание към самостоятелно справяне с 

него без чужда помощ. 

Интересно бе да се разбере дали децата могат сами себе си да определят 

какви са по характер, което е важно при диагностицирането на конфликта и 

определя мястото на анкетирания в конфликтната ситуация. Логично следва 
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въпрос №4 “За какъв човек се определяте”, в който децата се характеризират 

като общителни – 50% и доброжелателни – 26,7%.  23,3% от участниците обаче 

не могат да се определят и са отговорили с “Не знам”.  Анкетираните  и да не 

казват самата истина за себе си, все пак имат  съзнанието, че  трябва да бъдат 

доброжелателни (фиг.4).  

 

фиг.4 

 

 

 

 

 

 

 

Въпроси №5 и №1 са свързани с противоречията и конфликтите на 

анкетираните със съучениците. Резултатите показват, че те съществуват в 

училището, че са естествен продукт на живот и дейност на тези деца, на 

възникващи различия в потребностите им. На въпроса “Имате ли противоречия 

и конфликти с ваши съученици?” диаграмата има следния вид – 46,7% имат 

конфликти понякога, 30% - често и 23,3% - никога (фиг.5): 
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А “Случва ли се вие да сте причината да избухне конфликт?” - 60% от 

анкетираните отново са отговорили с “понякога”, което говори за осъзната роля 

в конфликтната ситуация, 23,3% - никога и 16,7% - често (фиг.6): 

 

 

Съвпадащи резултати дава и въпрос №6 “Случвало ли ви се е да имате 

конфликти с учители или възпитатели”, където 53,3% имат конфликти 

понякога, 26,7% -често и 20% - никога(фиг.7).  

 

Основно изискване към такава институция като училището, където 

учениците пребивават през по-голямата част от деня, и Дома за деца с оглед на 

посрещане нуждите на децата, обучавани и възпитавани в нея, е да има условия 

за емоционално свързване и близък контакт с един или няколко възрастни 

фигури, заместители на родителите. Конфликтите между учителите и 

учениците не могат да се разберат правилно, ако не се имат предвид 

конфликтите между поколенията, а именно различието във възрастта, в 

характерите на представителите на различните поколения могат да затруднят 

взаимното разбирателство и да предизвикат конфликт; различието в културните 
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образци, в които са се възпитавали и едните и другите;  нагласата на съзнанието 

на по-възрастното поколение, изразяваща се в стремежа да се диктува във 

всичко и оказваната съпротива на младите да го “възпитават”. 

Причините на възникване на конфликти децата изразяват в следващата 

своя оценка от въпрос№7. Предложените от нас причини за конфликти в 

училището и Дома се базират на педагогически опит в училище и в социален 

дом и представянето на обидите като най-чест повод за конфликти – 60% - 

потвърждава ниския културен статус на децата, социалното обкръжение от 

което идват.  

Въпрос №8, №9 и №10 са свързани с реакцията на анкетирания при 

конфликт между него и другата конфликтуваща страна или реакцията му от 

положение на свидетел на разправа и конфликт. Повечето спорове в Дома и в 

училище са на базата на слухове и клюки (тя каза или той каза); откраднато 

имущество и финанси; моментно настроение и др. Като правило поводите са 

твърде елементарни, но за децата те са изключително важни и в този момент са 

главното в живота им. В предвид импулсивния характер на възпитаниците е и 

очакваното процентно съотношение в отговорите на въпроса “Какво 

предприемате в случаи на неразбирателство и конфликт между вас и 

другите?”– 56,7% от анкетираните отговарят на обидите  спрямо тези 10%, 

които премълчават (фиг.8, 9);  

 

 

 

фиг. 9 
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Диаграмата на отговорите от въпрос № 9”Какво ще направите, ако сте 

свидетел на разправа между ваши връстници” изглежда така - 53,3% от 

анкетираните се намесват да помогнат в конфликтна ситуация спрямо 16,7%, 

които отминават, защото това не ги засяга (фиг.10);  
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Фиг. 10 

 

56% от анкетираните на въпрос №10“Какво ще направите, ако има 

пострадал в конфликтна ситуация, на която сте свидетел?” ще потърсят помощ 

спрямо 6,7%, които нищо няма да направят (фиг.11).:  
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Оценката ни за импулсивния характер на възпитаниците и за типа нервна 

система дава въпрос №13 “При несъгласие с вашите връстници как реагирате” 

(фиг.12) – 43,3% от анкетираните реагират веднага. Обръщаме внимание на 

онези 6,7% от децата, които дават свой отговор на поставения въпрос:  “зависи 

от ситуацията”. 

 

 Посочихме, че конфликтите оказват влияние на емоционалната сфера на 

участващите в него, но как точно се чувстват анкетираните след спречкване 

дават резултатите от въпрос №12 и №16. Най-голям брой от възпитаниците 

50% нямат настроение (фиг.14) и 36,7% търсят приятел, с когото да споделят, 

спрямо 20%, които се чувстват самотни (фиг.13).  
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Фиг. 13 
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Един голям процент 26,7% се чувстват горди от правотата си в конфликта 

и това за тях означава себеизява и издигане социалния статус в групата на 

връстниците. На последно място е процентът на свободните отговори –16,7% , в 

които техни варианти са “безразличен”, “зависи от проблема”(фиг.13), а на 30% 

от анкетираните случаите на неразбирателство не им  пречат, но осъзнават, че в 

същото време не помагат. 

“Как ви се отразяват случаите на неразбирателство и спор?”(фиг.14): 
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Фиг. 1 

 

Оценката за емоционалното състояние на конфликтуващите се вижда  от 

съотношението, че в случаи на спор са агресивни и двамата - 46,7% спрямо 20% 

и 30% за по-агресивното състояние на анкетирания или на противниковата 

страна във въпрос№17 “Кой е по-агресивен в случаите на спор?”(фиг.15): 
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Във въпрос №16 “Търсите ли помощта на учителя/възпитателя при 

разрешаването на конфликт”  прави впечатление решаващото значение на 

конкретната конфликтна ситуация, в която е възможно със собствени сили, без 

посредническата помощ на учител/възпитател, да се разреши проблемът. Тя е 

от значение за 53,3% от анкетираните, което дава насоката на работа с 

възпитаниците за придобиване умения за разрешаване на противоречия и 

конфликти (фиг.16):  

 

Интересна е оценката за стратегията на учителя/възпитателя при 

разрешаване на конфликтна ситуация. През очите на възпитаниците най-много 

и почти в равно съотношение са двата стила на поведение на педагога при 

конфликт: 43,3% - разговаря с провинилите се и 46,7% - наказва виновните. Как 

ще постъпи педагогът 3,3% от анкетираните решават, че това зависи от детето-

участник в конфликта, а за 6,7% той въобще не се намесва (фиг.17). 
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От голямо значение за поведението на страните в конфликта след него е  

дали са установени истинските причини на възникване и подходът на 

разрешаване. 46,7% от анкетираните на въпрос №18 “Какво ви е отношението 

сега към връстниците, с които сте имали конфликти”, отговарят, че отново са 

приятели (фиг.18).  
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Фиг. 18 

 

Този резултат говори за правилно отношение и реагиране към по-голяма 

част от конфликтите и намиране верния път за трайно разрешаване на 

проблема.  

Резултатите от анкетна карта №1 показват, че ако всички ние бяхме 

напълно еднакви, може би щеше да има много малко конфликти в нашия 

живот. Хората обаче са уникални индивидуалности с различни мечти, желания, 

произлизат от различни семейства, етноси и култури, с различен социален и 

житейски опит. Тези различия следва да се осъзнаят и от децата, и от 

педагозите, за да се научат да уважават индивидуалността на своя противник, 

да изградят толерантност към него. Така ще се научат да изслушват позицията 

на противника, ще бъдат въвлечени в дискусия, в която ще открият собствени 

решения. Опирайки се на индивидуалностите на възпитаниците, Анкетна карта 

№2 (приложение №2) проследява мненията на 15 ученика със свободни 

отговори на въпроси, засягащи взаимоотношенията  в училището и Дома.  
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Първият въпрос е самостоятелно довършване на изречението-отговор: 

Взаимоотношенията между учениците се изострят, когато...... и защото.......... 

Най-често анкетираните дават следните отговори: 

 

К

ог

ат

о 

се скарат; се сбият; вземат нещата на другия; 

З

ащ

от

о 

така по-добре се опознават; няма какво да правят; се 

дразнят; не са възпитани и приятни; едните искат да са по-

важни от другите; 

 

Резултатите от отговорите отчитат ниското културно ниво на 

възпитаниците, което анкетираните определят като невъзпитаност,  амбиция и 

стремеж към власт и превъзходство, откриват се черти на недоверие и 

черногледство, които характеризират слаба връзка с връстниците и недоразвита 

игрова дейност. 

Кога и защо се изострят взаимоотношенията между педагози и ученици са 

запитани анкетираните във въпрос №2. Тук те почти единодушно отговарят: 

когато възпитаниците не слушат; защото не ходят на училище и не изпълняват 

задълженията си. Но понякога, пише един от анкетираните, и учителите грешат 

и тогава също се изострят взаимоотношенията между тях. 

Взаимоотношенията между педагози и възпитаници могат да бъдат добри, 

ако възпитаниците уважават своите възпитатели; възпитаниците да се държат 

добре и слушат; ако възпитаниците не бягат и не се бият; ако се държат добре 

един към друг; ако се държат като възпитани хора; ако всички сме идеални – 

отговарят анкетираните във въпрос №3. Тези отговори показват характерните 
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противоречия и конфликти в училище и Дома, които са неминуеми, защото не 

сме “идеални”. 

Откровени са изказванията на възпитаниците във въпрос №4, където се 

откриват причините на възникване на конфликти. Взаимоотношенията между 

децата могат да бъдат добри, ако: не бягат, не се бият и слушат; ако не се 

обиждат и псуват; ако големите деца не бият по-малките; ако се уважават  и не 

се “скръндзят” помежду си;  

 Във въпрос №5 възпитаниците бяха запитани кои прояви, според тях, са 

прояви на насилие. Отговорите са: да правиш лоши неща; боят; като караш 

някого да прави неща без да иска самият той /напр. да му носи чантата/. Дават 

се примери, откриващи ни съществуващи в училище и домовете форми на  

насилие за достигане на определена цел: взимане пари насила; да се бие 

беззащитно дете, за да му се вземе нещо; да се слугува на по-големи деца. Тези 

прояви са реални и съществуват и причините за тях се обясняват със социалния 

статус на децата. Физическото насилие е проява на първичното, проява на 

мъжество, т.е. създават си чувство на физическо превъзходство. Проблемът за 

тези прояви е обществото, социалната и семейна среда, от която идват,  а 

педагогиката и Домът за деца трябва да намери решението му, да утвърди 

доброто в живота на тези деца.  

Потвърждение на тези думи са примерите на насилие, на които са били 

свидетели или самите те са изпитали и които анкетираните дават във въпрос 

№6 и №7: днес ме биха деца в училище; вкъщи ме караха от малък да прося; 

гледах бой между домски и селски деца, карат ме да слугувам; вкъщи баща ми 

се напиваше и ме биеше. Адлер описва взаимната връзка и отношението на 

такива деца към обществото, като подчертава две неща: 1) амбицията им и 

белега на стремежа им към власт и превъзходство, затова те търсят признание 

встрани от главната линия, когато не могат да я следват; 2) връзката им с хората 

е слаба, не са добри сътрудници, не се приобщават лесно в обществото... 

Невъзпитаността и престъплението/ тук можем да посочим проявите на 
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насилие/ са продукти на борбата за съществуване, която се води в стопанския 

ни живот. Сянката им рано пада върху душата на детето, разтърсва неговото 

равновесие, разрушава чувството му за общност, подкрепя стремежа към 

величие, прави го страхливо и неспособно за сътрудничество(2). 

Запитани дали търсят помощ при насилие във въпрос №8, всички 

анкетирани отговарят, че я търсят от учители, възпитатели, директор или от по-

големи деца. Често се случва конфликтуващите да не могат сами да се справят с 

проблема. В пубертета се създават психологически бариери, които вместо да 

омекотят спора, още повече го изострят. Тогава се налага да се потърси помощ 

под формата на посредничество. Това лице-посредник е  неутрално и 

безпристрастно, което ще помогне на враждуващите страни да осмислят 

ситуацията и сами да стигнат до свое решение. След като конфликтуващите 

деца прибягват до помощта на по-големите ученици,  следва да се обърне 

внимание на възпитаване в тях на умение за посредничество при разрешаване 

на конфликти. По правило това са лидерите в ученическата общност. Често те 

са от големи семейства, владеят добре изкуството на общуване и не е 

задължително да бъдат с най-добър успех. Но трябва да бъдат добри слушатели, 

с чувство за хумор и наблюдателност. Така главната цел на такова 

посредничество ще бъде участниците в спора да излязат от конфликтната 

ситуация, формулирайки претенциите си и изслушвайки и отсрещната страна. 

По този начин решението, което ще вземат, не само ще ги помири един с друг, 

но и самите те ще  получат успокоение. 

  Логически край на анкетата са препоръките на децата за промените, които 

трябва да се направят, за да се чувстват в училище и Дома по-сигурни и 

защитени. Така в последния въпрос, представляващ интерес за педагогическия 

колектив в училището и Дома за деца, възпитаниците обръщат внимание на 

подобряване външния и вътрешен вид на Дома и училището, хигиената, реда и 

дисциплината; да се подобрят взаимоотношенията между децата и между 

учителите/възпитателите и децата; препоръките към педагозите са да има по-
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голяма загриженост към тях и по-голяма уплътняемост на свободното от учене 

време, когато(според децата)  най-често възникват  конфликти. 

Анализът на резултатите от анкетните карти, проведени с учениците 

показа, че анкетираните се ориентират в същността, причините на възникване 

на конфликт и в стиловете на поведение при разрешаване на конфликтни 

ситуации. Тяхното желание в усъвършенстване взаимоотношенията стимулира 

педагогическата или тази на психолога работа с учениците за превръщане на 

конфликта в конструктивен. На първо място трябва да се имат предвид 

възгледите и убежденията, които изразява нашият млад опонент, равнището на 

неговото развитие, собствените му морални ценности. 

 

2. Анализ на резултатите от анкетата, проведена с учителите и 

възпитателите 

Значимостта на всяко едно действие, на всеки един труд се измерва най-

точно и обективно с размера на неговата резултатност. Възпитателният процес, 

който осъществяват педагозите е трудно измерим като резултативна величина. 

Той е нещо всеобхватно и цялостно, изграден от множество компоненти, които 

във времето са трудноразменими и измерими.  

Когато обаче членовете на педагогическия екип са мотивирани за работа, 

могат да се очакват добри резултати. В училището ежедневно се извършват 

множество педагогически въздействия, подчинени на обща цел, принципи и 

задачи. Те от своя страна водят до определени взаимоотношения между 

педагози и възпитаници. 

Целта на педагогическата дейност в училище с мултиетническа среда е 

да се достигне максимална адаптация в такива мултиетнически и социални 

условия, като се формира желание сами конструктивно да разрешават 

конфликтите помежду си чрез осъществяване на опитно-експериментална 

работа по възпитаване на етническа толерантност, обезпечаване реализацията 
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на личността на всяко дете, утвърждаване на неговите достойнства и качества, 

достигане на успехи и признание от другите членове в колектива.  

В анкетата участваха 5 възпитатели в Дом за деца, от които 3 жени и 2 

мъже на възраст от 36 до 52 г. и 6 учители от ОУ „Св. Иван Рилски”. 

Резултатите от проведената анкета се отчитат в проценти.  

На въпроса “Обръщат ли се за помощ към Вас децата за разрешаване на 

конфликтна ситуация?” – 70% от педагозите отговарят “често” и 30% - 

“понякога”. 

На втория въпрос ”Успявате ли с поведението си да предразположите 

децата да споделят с Вас своите проблеми?” – 60% отговарят утвърдително и 

40% считат, че постигат това в известна степен. 

Разнородни са мненията на педагозите спрямо вида взаимоотношения, 

които биха желали да имат те с възпитаниците – 50% отговарят като между 

приятели, 30% - като между родители и деца, а 20% като между 

учители/възпитатели и възпитаници. 

“Личните Ви проблеми влияят ли върху отношенията ви с децата?”, 

запитани в четвърти въпрос, 70% от анкетираните отговарят, че никога не 

допускат това да се случи, а 30% считат, че понякога им се е случвало. 

На петия въпрос:”Готови ли сте да отделите от времето си за разрешаване 

на проблем на възпитаник?”- 90% отговарят утвърдително, а 10 % правят това 

не винаги. 

На въпроса “Как разрешавате възникнал конфликт между децата?” 50% от 

възпитателите разговарят с конфликтуващите, 20% наказват, а 30% действат 

според ситуацията (фиг.19). 
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А дали са имали конфликт със свой възпитаник, запитани в седми въпрос, 

70% отговарят, че са имали, но рядко спрямо тези 30%, които никога не са 

имали такъв. 

“Как реагирате в конфликтни ситуации” – 70% от анкетираните не се 

гневят и запазват спокойствието, необходимо за разрешаването на конфликти, а 

за 30% все пак решаващо значение има ситуацията (фиг.20). 

 

 

 

 

 

 

 

На деветия въпрос “От какъв вид са най-често срещаните конфликти при 

Вас с децата” за 70% от възпитателите причината е поведението на децата, а за 

30% - учението (фиг.21). 
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На последния въпрос: “Какви стратегии използвате, за да разрешите 

конфликта”, всички възпитатели единодушно отговарят “дискусия” (фиг.22). 
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Фиг. 22 

Изнесените резултати сочат, че е налице една явно съгласувана и приета от 

всички позитивна позиция спрямо възпитаниците от училището и Дома. 

Педагозите имат нагласата с поведението си да предразполагат децата към 

доверие, в максимална степен да компенсират липсата на родителски грижи 

към тях, да изграждат отношения като между приятели или като между 

родители-деца, но не и като педагог-възпитаник, което предполага дистанция и 

налагане на учителски авторитет. Отчита се умението им да контактуват с тях 

непосредствено и в определени моменти да “слизат” до тяхната възраст, да не 

щадят свободното си време и да го отделят с готовност за разрешаване на 

определени проблеми на възпитаниците си. Голяма част от анкетираните 

педагози умеят да игнорират личните си проблеми, да ги разграничават от 

професионалните си задължения, въпреки че са ни известни трудните 
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материални условия на учителите и като следствие от това и липсата на интерес 

у някои от тях,  феминизацията на педагогическия процес - всички тези 

обстоятелства правят отношенията между ученици и учители по-сложни. 

3. Сравнителен анализ между анкетните карти с педагози и 

възпитаници  

В училището с мултиетническа среда са налице добри взаимоотношения, 

взаимно преценени като такива, което носи и взаимна удовлетвореност от 

сътрудничеството в различните по характер и значимост учебно-възпитателни 

дейности. Възпитаниците приемат своите педагози, но са и критични към тях. 

Някои страни от поведението им не остават незабелязани, а и оказват влияние 

както върху взаимоотношенията им с децата, така и върху резултатността от 

възпитателните им въздействия. Налице е разминаване между намерения и 

самооценка от страна на педагозите и констатирани потребности и позиции от 

страна на възпитаниците. Това дава възможност за наслагане и преосмисляне 

на опит, ценности, теоретически и практически познания с цел създаване на по-

добри условия за възпитание на деца, лишени от родителски грижи. 

Дали се търси съдействието на учител/възпитател при разрешаването на 

конфликтна ситуация – 70% от педагозите смятат, че възпитаниците често 

търсят тяхната помощ, докато 53,3% от децата все пак решават, че определяща 

роля има конфликтната ситуация и само 20% от тях често се обръщат към 

посредническата роля на педагога (фиг.23).  
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На въпроса “Имали ли сте конфликт с учител/възпитател/респ. 

възпитаник/съотношението на резултатите е следното: (фиг.24): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единодушно е мнението относно причините за конфликти между 

учител/възпитател – възпитаник (фиг.25): 

 

 

Ето резултатите по въпроса за разрешаването на конфликт между децата в 

училището и Дома, където неоспорим е превесът на дискусията като стил на 

поведение, определен и от двете страни (фиг.26): 
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ОБОБЩЕНИЕ 

Явлението “конфликт” е реално и познато в междуличностните отношения 

в училището с мултиетническа среда. Но то се свързва с негативни асоциации – 

“враждебност”, “насилие”, “гняв”, “причиняване на болка”, а изходът за единия 

е победа – удовлетворение, защото е прав в спора, а за другия е загуба, в която 

той се чувства самотен, но  може би и решен да възбуди нов конфликт. Така 

конфликтът се превръща в спирачка в развитието на отношенията в училище. 

Не е малък и процентът сред възпитаниците, които са привърженици на 

безконфликтното съжителство в институцията като не се намесват в спорове и 

избягват стълкновенията.  

За човека е свойствено да недооценява своята роля в сблъсъците между 

личностите. Често той не осъзнава, че конфликтът се е изострил по негова вина, 

заради лошото му настроение или физическото му неразположение. Това до 

голяма степен важи за възпитаниците на училището с мултиетническа среда, 

които са със сравнително ниска обща култура, с твърде неясни нравствени и 

социални позиции. 

Обобщените потребности, извлечени от анкетните проучвания на децата, 

очертават основните посоки, в които трябва да се потърсят възможности за 

оптимизиране на възпитателния процес и конструктивно решаване на 

споровете между тях, а именно: 
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1. По-задълбочено проучване и приближаване до интимния свят на детето; 

2. Отделяне на повече внимание на проблемите на всяко дете; 

3. По-умело организиране свободното време на децата, разширяване 

обхвата на дейностите, които всеки педагог планира сам; 

4. Отделяне на повече време за общуване в свободни дейности, в по-

непосредствена среда, опит за съпреживяване на емоционални състояния с 

децата. 
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ГЛАВА ПЕТА 

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ В ОУ „СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ” с. БАЛВАН И ВЪЗПИТАНИЕТО В СТРАТЕГИИ ЗА 

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ  

 

1. Институцията „училище” 

Училището е институцията, която се гради на хуманните ценности: 

доверие, свобода, уважение към личността. Сега, когато протичат реформите в 

образованието, когато се говори за десегрегация на деца с малцинствен 

произход, педагогът не бива да допуска ситуация на проява на неравенство сред 

децата в правата и задълженията. Нашите ученици, които се формират в 

негативна обстановка с неверни ценностни представи, не са в състояние да 

оценят една или друга ситуация адекватно, затова е важно да им се помогне в 

това, да се отдели внимание на корекционната работа с децата за стабилизиране 

на емоционалния фон, за осъзнаване наличието на собствения проблем и 

ориентация към желание за преодоляване. Педагогическото общуване е 

основно средство за педагогическо въздействие. Развитието на детето зависи 

непосредствено от това - с кого общува, какъв е кръгът и характерът на 

неговото общуване. Именно в процеса на общуване с други хора детето усвоява 

общочовешкия опит, трупа знания, овладява умения и навици, формира своето 

съзнание и самосъзнание, изработва убеждения, идеали и пр. Отсъствието на 

навици на общуване, взаимодействие и сътрудничество води и до загуба на 

интерес към учебния процес, което нерядко води и до отпадане на ученици от 

учебния процес.  

Различието в национално-етническите особености, на които учениците 

често придават оценъчен оттенък, семейният ред, традициите слагат определен 

отпечатък върху поведението и на взаимоотношението на децата с 

обкръжаващите го. Педагозите са тези, които трябва да възпитават децата от 

предучилищна и начална училищна степен в толерантност – търпимост, 
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признаване на правото на уважение на личността,  на умения за разрешаване на 

конфликти, които отварят пътя към мира и културата.  

За реализирането на тази цел е необходимо: 

1. Отчитане на психологичните особености на децата в класа и групата; 

2. Създаване на специални ситуации и мероприятия, позволяващи на всеки 

ученик да изяви своите положителни качества; 

3. Да не се допуска потискане, засягане на собственото достойнство на 

едно дете от друго; 

4. Да се достигне правилна позиция у лидерите, организаторите на работа 

в класа и групата; 

5. Обезпечаване сменяемост на ролевите позиции у децата, лидерите, 

организаторите в зависимост от извършваните дейности; създаване на 

ситуации, стимулиращи взаимопомощта между децата в класа и групата, 

ситуации на успех чрез успеха на другия, успеха на групата; 

6. С цел развитие на контактите и обогатяване на опита на общуване да се 

използват различни начини за формиране на микрогрупа ( по желание, по 

способности, по интереси и стихийни причини); 

7. Да се достигне самокритичност и обективност у децата, използвайки 

самооценка и оценката, давана от другите в групата, умения коректно да се 

изказва мнение за поведението и действията на другите, да се отчете оценката 

от взаимоотношенията на децата, комфортността на всеки член в групата, да се 

покаже значимостта на действията на всеки при достигане на общите резултати. 

8. Да използва целия си педагогически опит и арсенал от методи и 

похвати, чрез които да използва учебното съдържание за възпитание у децата 

на умения за мирно общуване, уважение и толерантност към личността и 

неговото мнение, воля и вяра. 
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2. Личността на учителя 

Главна  роля в процеса на образование на децата в мултиетническа среда 

има личността на учителя.  Природната емоционалност, склонност към 

експресия, образно възприемане на света – това са особеностите на децата с 

ромски и турски произход, които трябва да има в предвид обучаващият ги 

педагог. Конфликтната ситуация има решаващо значение за стила на 

поведение.  При възпитателната работа с подрастващите трябва да се 

съобразяваме със следните особености: 

 конфликтът носи позитивен потенциал, но в същото време притежава и 

отрицателно въздействие. Ако сблъсъкът е неминуем, то стремежът на децата и 

педагозите трябва да бъде насочен към придаване на конструктивен характер; 

 педагогът носи особена отговорност за начина, по който се разрешава 

конфликта, тъй като по силата на своята позиция той има много повече 

възможности да прояви инициатива и да избира решения. Той е живият пример 

за уменията и в този смисъл е модел на поведение; 

 учениците да придобият и умения да разрешават спорове сами, да 

намалят напрежението и враждебността, свързани с конфликта. Така те 

компетентно и уверено ще придобиват самочувствие от уменията да избират 

различни стилове на поведение. 

Дружбата на учителя с ученика е крехка и лесно може да се разруши. Какво 

показва нашият опит: 

1. Учителят трябва да направи така, че децата да не почувстват 

качествената разлика в училищната си готовност, да не се отбелязват слабите 

им страни.  

За децата билингви предучилищното образование е задължително. Но 

често децата на сезонните работници-роми, скитащите деца идват на училище 

без да са посещавали предучилищна група. Друг проблем е сезонната детска 

градина, закриването на която става причина нашите учениците да стават 

бавачи на по-малките си братчета и сестричета. Изходът е: да бъдат наши гости 
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и да намираме положителното в тази ситуация – те ще опознаят училищния 

живот и ред преждевременно, в резултат на което ще запалим предварително 

пламъчето на познанието в тях; 

2. Да се помага на изоставащите ученици да не губят вяра в силите си, 

интереса към учението, желанието да се занимават, като се съставят 

индивидуални програми; 

3. Да се укрепи авторитета на тези деца в клас, да се работи върху 

взаимопомощта и другарските взаимоотношения. Учителят в подобен клас ще 

трябва да отстъпи от единството на изискванията си към децата в учебно-

възпитателната работа, да подхожда към оценката на знанията и поведението 

строго диференцирано. В този случай той трябва да създава ситуации на успех, 

облекчена натовареност и личностен подход;  

4. Учителят трябва да овладее и допълнителни знания, които са пряко 

свързани с етнокултурните особености на своите питомци; 

5. По-умело организиране свободното време на децата, разширяване 

обхвата на дейностите, които всеки педагог планира сам; 

6. По-задълбочено проучване и приближаване до интимния свят на детето, 

отделяне на повече внимание на проблемите на всяко дете.  

Но да бъдат напълно преодолени конфликтите сред подрастващите 

ученици на практика е невъзможно. В зависимост от това доколко успешно се 

провежда в училищата социализация на личността на детето, на първо място 

усвояването на духовни и нравствени ценности се изменя интензивността на 

конфликтите. Самоуважението на учениците, умението да ценят себе си също е 

предпоставка за изграждане на толерантност към другия човек. Като етапи на 

програма на работа с учениците по разрешаване на конфликти могат да се 

набележат следните моменти: 

☺ да изследват своята уникалност; 

☺ да осъзнаят по какво индивидуалностите си приличат и по какво се 

различават; 
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☺ 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. 

 

3. Урокът в учебно-възпитателната дейност на учителя 

Учебната и извън учебната дейност може да бъде многообразна по 

форма и по вид. Основното предназначение на извънкласната дейност в 

училище, а именно: 

-   да събужда и задълбочава познавателните потребности на децата; 

-   да развива и разширява техните таланти и способности; 

-   да обогатява нравствените и естетическите чувства; 

-   да осмисля пълноценно свободното време,  

изработихме план, в който утвърдихме като стил работата в екип, включващ 

учители и ученици. Убедени сме, че това е мястото за споделяне на идеи, 

вземане на правилни решения, проява на активност, сътрудничество, 

съпричастност и взаимопомощ при решаване на конфликти, но и начин за 

пречупване на шаблона и консерватизма, за създаване на нова организация, 

която предполага: емоционална заинтересованост, информиране, ангажиране, 

организиране, реализиране и оценяване. 

При съставянето му ние почерпихме идеи от: 

1.  Училищните планове и програми; 

2.  Държавните образователни изисквания; 

3.  Национални, международни и световни годишнини и събития; 
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4.  Празници и обичаи; 

5.  Екологични и здравни мероприятия; 

6.  Празници на изкуствата – изложби, театрални постановки; 

7.  Програми и експерименти при разрешаване на конфликти в училище. 

Урокът е място на разнообразни колективни действия и преживявания, 

натрупване на опит на нравствени взаимоотношения. Във възпитателно 

отношение всички дисциплини са еднакво важни за постигане на поставените 

цели. Учебното съдържание в началния курс е изпъстрено с приказки и разкази, 

стихотворения,  създадени от най-големия творец – народа – и от наши 

известни родни поети и писатели, но и произведения, представящи различните 

етноси в нашата страна. Благодарение на приказките детето опознава света не 

само с ума, но и със сърцето. В тях най-образно е изразена категорията „добро-

лошо”. Литературните произведения могат да помогнат на децата да решат 

някои проблеми и конфликти в училище и в семейството.  

От страх да не провалим урока, не трябва да подминаваме човешките 

радости, с които възпитаваме у децата чувство на доброта, доброжелателност, 

толерантност. Така събитията, вълнуващи децата, напълва тяхната последваща 

дейност в урока с важен за тях смисъл, помага им да се почувстват стопани, 

дава им положителен емоционален заряд. В урок-празник се превърна 

последният учебен час, посветен на сбогуването с Буквара в І клас. Светът на 

литературата бе представен и от ромската приказка „Щъркел и цигулка” и 

„Торба с лъжи” с Хитър Петър и Настрадин ходжа. Произведенията от турския 

и ромския етнос приобщават учениците към фолклора на своя съученик и го 

възпитава в толерантност и себепознание. В такъв се превърна и отбелязването 

на ромската Василица и  руският Старый новый год / учениците от втори клас 

изучават руски език/. А откритият урок по Човекът и обществото запозна и 

гостите с българските и етносни празници и обичаи, в който не само децата 

разказваха за своите традиции, пяха песни, но и почерпиха с традиционни 

ястия, приготвени от техните родители и баби. 
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Основа за доброта, източник на здраве и духовно богатство се явява 

природата. Чрез екологизация на всички учебни дисциплини на децата се 

предава знание за обкръжаващия ни свят, проектът „Моят роден край”, 

изработен от децата,  съвместните разходки-уборки, възпитават умения и 

навици за самостоятелно, активно и внимателно общуване с природата и към 

всичко живо на Земята. 

Детските песни в музиката са насочени към приятелство, красота, природа 

и пр. След посещението на великотърновския театър с ученическата постановка 

„Приключения опасни с герои сладкогласни” по Недялко Йорданов ІV клас 

издири и разучи всички песни, за приятелството, изпяти на сцената; концерт на 

известни етносни песни на празниците Василица и Ерделез, Рамазан Байрам. 

Изобразителното изкуство е неоценим помощник в израстването на децата. 

Втори клас, заедно със запознаването на цветовете откриха и връзката им със 

собствените им чувства. Опитаха се да нарисуват и своите настроения. А 

поставянето на такива задачи, като например: рисуване по баснята „Орел, рак и 

щука” накара четвъртокласниците да усетят силата на мира и целеустремеността 

на единството.  

Физическите упражнения – истински интерес представляват физическите 

упражнения с имена и нестандартно поставени условия на изпълнението им. 

Използват се такива, които могат да се изпълняват и в клас, в които децата 

общуват повече помежду си, учат се да си помагат, поддържат и развиват 

комуникативната култура. Подвижните минутки помогнаха за сплотяване на 

колектива и  промениха статуса на всеки ученик в него. 

Големите предизвикателства, конкуриращи семейството и училището в 

нашето забързано ежедневие, са: интернетът, телевизията и мобилните 

телефонни комуникации. 

В тази ситуация възниква въпросът за положителните и отрицателните 

неща, предлагани от виртуалната действителност - дали тя разширява кръгозора 

или е своеобразно убежище от неприветливата социална среда. Съвременният 
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свят ни предлага съществуване на границата на две реалности - действителната 

и тази, създадена от масмедиите. Нашият реален свят все повече започва да 

наподобява телевизионната действителност. В условията на медиен плурализъм 

у нас децата не са предпазени от вредите на медийните съдържания, не се 

прилагат ефективно професионалните стандарти при отразяването на сцени на 

насилие и жестокост. Но най-големи поражения върху детската психика 

нанасят компютърните игри, от които най-разпространени са тези с убийства и 

преследвания. Така те се превръщат в един от главните източници на 

конфликти, защото подражанието е основна черта в развитието на всяка 

подрастваща личност. Задачата ни е да защитим учениците си от вредното им 

влияние като отново насърчим и родителите към контрол над своите деца в 

гледаните предавания и игрите и наблегнем на ценностите в живота. В 

различните часове да изтъкваме основните предимства на компютъра – 

нагледно средство в помощ на основните образователни предмети, показ на 

анимационни и художествени филми, посещения на сайтове с образователни 

игри... Интересна бе идеята за осъществяване на изложба от направени от 

децата снимки от мобилните им телефони, с което искахме да покажем, че тези 

малки камерки могат да се използват не за заснимане на агресивни сцени, а на 

интересни и впечатляващи моменти от съвместния живот и дейност. 

Всички тези прояви спомагат за развитието на детето, докосвайки различни 

страни от неговата душевност, потребности, интереси и желания. Всяка една 

проява е своеобразна и неповторима, подчинена на целта - да се съдейства за 

личностното израстване на нашите ученици, а именно преодоляване на 

емоционалните, поведенчески и комуникативни проблеми. 

 

4. Примерна програма за превенция  

След щателен подбор на психологическа практическа литература, 

препоръки за родители и педагози за работа с трудни деца, ние изготвихме 

програма за превенция с нашите ученици, която включва: 
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Основни правила на групово взаимодействие: 

 Създаване на психологическа атмосфера на комфорт и доверие към 

педагога. Ръководителят на групата (класния ръководител) трябва да помни, че 

всяко дете се нуждае от поощрение и позитивно-емоционална подкрепа; 

 Упражненията, беседите, разговорите се водят в кръг или полукръг 

за подчертаване на важността на всяка детска личност и неговото мнение; 

 Всяко дете има възможност и правото да участва; 

 Във всеки момент може да говори само един човек; 

 Всеки има право да изкаже своето мнение и да участва без опасност 

да стане обект на критика и присмех; 

 Никой не може да бъде принуждаван да участва, ако действително 

не желае това; 

 Всичко, което се обсъжда по време на тренинга, се смята за 

конфиденциална информация. 

 

Методи, използвани по време на тренинга:  

o мозъчна атака; 

o дискусия; 

o драматични представления; 

o ролеви игри; 

o обсъждане; 

o описания; 

o диагностични методи: наблюдение, анкетиране,  интервюиране. 

 

Очаквани резултати:  

 подобряване на психо-емоционалното самочувствие на детето; 

 благоприятен психологически климат в детския колектив; 

 осъзнаване на собствената индивидуалност, себе си като личност, уверена 

в своите сили и възможности и работеща за преодоляване на собствените си 

недостатъци; 
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 повишаване на толерантността по отношение на обкръжаващите; 

 умение да овладяват собствените си емоции спрямо негативни 

въздействия и контролиране на поведението си в такива ситуации; 

 обезпечаване на външния комуникативен вид: спретнатост, активност, 

доброжелателност, обаяние и т.н. 

 реализация на речеви и активно включване на невербални средства на 

взаимодействие; 

 достигане на общо и ситуативно взаиморазбирателство, формиращо у 

учениците потребност от взаимодействие. 

 

Практическа част: Това са подбрани от нас занимания и игри, съобразени с 

възрастовите особености и интереси на учениците. По наши наблюдения, чрез 

тях ние постигаме най-големи резултати в междуличностното общуване между 

учениците и между учениците и педагозите. В тази връзка предлагаме 

програмата, по която ние работим с нашите ученици, извлечена и подготвена от 

различни източници и методики за работа с трудни деца. Хубавото в нея, че тя 

може да служи и само за основа за по-нататъшна преработка и дообогатяване 

методиките на възпитатели и учители. Може да се изпълнява по време на третия 

допълнителен час в часовете по Физическо възпитание и спорт, във втори час на 

класния ръководител, на разходка сред природата и пр. Друга положителна черта 

на тези упражнения е, че тяхното изпълнение не се нуждае от задължителното 

присъствие на психолог, а да се ръководят от педагог и дори родител: 

 „Приветствие” 

Децата се разделят на двойки и по команда на инструктора бързо се 

здрависват един друг с различни части от тялото: дясна ръка с дясна ръка, нос с 

нос, пета с пета, бедро с бедро, гръб с гръб, ухо с ухо и т.н. Сменят се 

партньорите. 

 „Борба с трудностите” 
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Участниците изпълняват следните варианти с книга: 1) стоят с книга на 

главата; 2) присядат с книга на главата; 3) внимателно се движат наляво и 

надясно с книга на главата; 4) внимателно се движат напред и назад с книга на 

главата и т.н. 

 „Вълшебници” 

Участниците се опитват да пренесат книгата с помощта на различни части 

от тялото – в дланите, на дланите, между ръцете без длани, на лактите, на 

раменете, под брадичката и т.н. и така предават книгата. Може като щафетна 

игра да се играе. 

 „Сиамски близнаци” 

Участниците се разделят на двойки и застават колкото се може по-близо 

един до друг. Инструкторът бинтова дясната ръка на единия с лявата на другия. 

Аналогично се съединяват и краката. След това на децата се задават различни 

задания: да се разходят из стаята, да танцуват, да нарисуват рисунка и др. За по-

голяма трудност може на единия да се завържат очите. 

 „Разходи се върху топка” 

Всички участници в съревнованието се строяват в команда по 3 човека. 

Всяка тройка играчи получава твърда топка. По даден сигнал от водещия един 

от тройката се качва на топката и я търкаля с крака, поддържан от двете си 

страни от другите играчи. Групата, достигнала първа до финала, побеждава. 

 „Скала”  

Децата на земята (седейки, лежейки или стоейки) построяват „скала”, 

приемайки различни пози, подкрепяйки се един друг. Условна линия на земята 

обозначава пропаст. По команда на инструктора „Готова ли е скалата? Замри!” 

Алпинистът трябва да премине покрай пропастта пред „скалата” без да 

„пропадне”. Той може да се държи за „скалата”. Всички участници по ред 

изиграват ролята на „алпинист”. 

 „Костенурки” Цел: корекция на хиперактивността 

Кой най-последен ще достигне финала, като все пак се движат постоянно. 
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 „Дракон” 

Децата застават в колона и се хващат за рамене. Бягайки, главата се опитва 

да хване опашката, която бяга от нея. Щом я хване главата става опашка, а 

следващият участник – глава. 

 „101 топки” 

В кръг децата се договарят с очи на кого да хвърлят топката; отначало в 

играта участва една топка, после две и т.н. 

 „Маска” Цел: емоционално развитие 

Децата сядат в кръг. Първият участник фиксира върху лицето си някакво 

изражение („маска”, демонстринстрира я на всички и я „предава на съседа си 

отляво или отдясно. Съседът е длъжен да повтори точно маската и предава нова 

маска на следващия до него. Така докрай. Маската може да бъде страшна, 

смешна, комична, заплашваща и пр. Сменят се съседите. 

 „Сянка” Цел: развитие на пространството на тялото. 

Участниците се разделят по двойки. Един от тях ще бъде Човекът, а 

другият – неговата Сянка. Човекът извършва движения, а сянката ги повтаря, 

като се следи за ритъма да е почти един и същ. Тя трябва да се досеща за 

самочувствието, мислите и целите на Човека, да улавя всички оттенъци на 

неговото настроение и т.н. 

 “Отпечатъци на пръсти” 

Необходими материали: бяла хартия, маркери, мастило, лупа. 

1) Обяснете на учениците, че никой няма еднакви отпечатъци на 

пръстите, затова те се използват за идентифициране. 

2) В някои страни отпечатъците на пръстите се използват за 

идентификация в шофьорските книжки /къде още могат да се използват/. 

3) Нека да очертаят ръката си на листа. 

4) С мастило да направят отпечатъци на всеки един от пръстите си на 

местата им върху очертанията. 

5) Да сравнят. 
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6) Каква е разликата между отпечатъците и очертанията? 

Има ли някой в класа с твоите отпечатъци? По какво се различават? Какво 

научи за себе си? 

7) “Уникален” – няма друг, който е абсолютно същият. Ние всички сме 

неповторими. 

 “Кръг на приятелството” - определяне индивидуалните 

характеристики и качества на учениците. 

Черна дъска и тебешир. 

1) Сядаме в кръг. 

2) Чрез брейнсторм набележете всички положителни характеристики на 

хора, като предложите на учениците да назовават всички положителни прояви 

и качества, които човек може да има. Запишете ги на дъската. 

3) Изберете един човек да седне в центъра на кръга. 

4) Останалите да казват положителните му качества според тях. 

5) След три минути попитайте ученика в центъра на кръга: 

- Как се чувстваше, когато съучениците ти казваха всички тези добри 

неща за теб? 

- Беше ли изненадан от мненията на другите? 

- Как ти харесва да си в центъра на кръга? 

- Имаше ли нещо, което не ти хареса, когато беше в центъра? 

Действието се повтаря и с другите. 

 “Млада или възрастна жена” 

Двама души могат да гледат една и съща картина и да виждат нещо 

различно и нито един да не греши. По какъв начин това би могло да предизвика 

конфликт? Какво ще се случи, ако един човек вижда една ситуация по един 

начин, а друг – по друг начин? Те могат да търсят решение на конфликта, ако и 

двамата са прави относно това, което виждат? 

 4 конфликтни рисунки на тема: “Пререждане”, “Изолиране”, 

“Насилие” и “Блъскане” 
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1) Дискутирайте с учениците по следните точки: 

- “Когато някой прави нещо, което те разстройва, помага, ако сте способни 

да разговаряте с него по проблема. Едно Аз-послание е начин да кажем на 

другия човек какво ни е разстроило, без да го упрекваме или обиждаме.” 

- “Когато отправяте едно Аз-послание, вие правите три неща. Първо 

казвате на другия човек как се чувствате. След това казвате какво е направил 

той, че вие сте се разстроили. После казвате какво искате, за да се подобри 

ситуацията.” 

2) Запишете на дъската формулата на Аз-послание: “Аз чувствам..., когато 

ти... и искам...”  

 Покажете конфликтната рисунка “Пререждане”. Попитайте класа каква 

случка е изобразена. И после: 

- Как мислите, че се чувства всеки един? 

- Как би се почувствал, ако си третият на опашката?(Става дума за този, 

който е пререден.) 

- Какво е необходимо, за да се подобри ситуацията? 

Помолете класа да работи заедно, за да се постигне Аз-послание за тази 

ситуация. (Например:”Аз се чувствам зле, когато ме пререждат и искам да 

възвърна отново реда”.) 

 Изберете друга рисунка и повторете процедурата. 

 Помолете учениците да споделят случки от живота, когато те са се 

разстройвали от постъпки на други хора. Накарайте ги да построят Аз-послание 

за всяка една ситуация. Ти-посланието е израз на критика и обвинения. 

 “Какво казах” 

1) При нея всеки ще има възможност да говори, но най-напред ще трябва 

да повтори или преразкаже това, което е чул от преди това говорещия. 

2) Помолете един ученик да бъде”водещ за деня”. Накарайте другите 

ученици да вдигат ръка (по желание), за да отговарят на различни въпроси, като 

например: “Ако имате право на желание, какво би било то?” Водещият ще 



81 

 

посочва кой да отговаря на въпроса. След това той посочва друг ученик и го 

кара да преразкаже какъв е бил отговорът на първия. 

3) Обсъдете следните въпроси с групата: 

Имахте ли чувството, че другите наистина ви чуват и разбират? Защо? 

Как се почувствахте вие, когато това се случи? 

Какво изпитвахте към другия? 

По-лесно или по-трудно е да говориш на някого, който те слуша 

внимателно? Защо? 

4) Обяснете на класа, че ще го разделите на малки групи. Всяка група ще 

обсъжда една от по-долу посочените теми. (Може да определите по един 

ученик от всяка група за съдия. Неговата работа ще се състои в това да 

проверява дали всеки, който говори, е възстановил казаното от предишния.) 

Групите имат от 3 до 5 минути за упражняване. 

 Примерни теми: 

- На класа са ви дадени 500 лева. Как искате да ги похарчите? 

- Ако можете да се превъплатите в някоя известна личност, коя би била тя 

и защо? 

- Ако имате право на едно желание, какво ще е то и защо? 

- Ако можехте да сте животно, кое точно бихте искали да е то и защо? 

- Какъв искам да е моят клас? 

 „ В моята ръка е твоята ръка” 

Вашата задача е да се поздравите за ръка с максимално количество хора. И 

да го направите за определено време. Вниманието на участниците се обръща на 

това, че ръката трябва да се стиска доброжелателно, гледайки в очите на 

човека. Вариант: задължително да кажеш името си и пр. 

 „Топка в кръга” 

Изричат името на този, на когото ще хвърлиш топката, като покажеш едно 

от неговите положителни качества.  
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Вариант: говорим за своите положителни и отрицателни качества. Заедно с 

участниците от групата търсим варианти, как може да се възползваме от 

положителните си качества и как да преодолеем отрицателните. 

 „Животни” 

Участниците изобразяват животно по ред, а останалите го отгатват. 

 „Добра и зла топка” 

Леко или със сила, в зависимост от това, добра топка или лоша, топката се 

придвижва по кръга. 

 „Чувалче на гнева” 

С различна степен на сила се хвърля в мишена чувалче. Силата на хвърляне 

се определя в зависимост от това, как детето ще реагира на една или друга 

ситуация. 

 Ролеви игри – в различни ситуации на хората е свойствено различно 

ролево поведение. 

Продавач и купувач, Доктор и болен, Учител – ученик, Семейство, Брат-

брат, Брат-сестра  

 „Часовник” 

Децата застават в кръг, изобразявайки циферблата на часовника, и слушат 

водещия, който казва произволен час; децата трябва да пляскат с ръце, когато 

чуят своя вариант. 

 Театрални мини-спектакли – представления на ситуации, в които 

хората обиждат и се обиждат. 

Обсъждане на ситуации. Що е обида? Защо човек се обижда? Необходима 

ли е обидата? Как да я избягваме? Какво може да се прости и какво – не? 

Трябва ли да отмъщаваме за обидата? 

 Приказка в кръг – Съчиняване на приказка „За дружбата и 

враждата” 

 „Асоциации” 
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В кръга се задава тема, а участниците измислят своя асоциация по 

проблема. Напр, тема „училище”, асоциации: чанта, химикал, тетрадка, звънец 

и пр. Тема: насилие, агресия, обида. 

 „Огънче на доброто” 

В кръг се предава един на друг „огънчето на добротата” 

 

Невербалните средства играят голяма роля в общуването между хората: 

 „Емоция” 

Играем с мимика и изобразяваме различни състояния: страх, удоволствие и 

пр. 

 Поза: 

Заставане в различни пози според зададена ситуация и пр. 

 „Здравейте”  

Изричаме с оттенъци: страх, удоволствие, дисциплинираност, почуда, 

упрек, радост, неудоволствие, достойнство, ирония, безразличие, агресия и пр. 

 

 Дискусии:  

„В какво се крие, според вас, причината за агресия в училище”. Тези 

„препъващи камъни” се закачат на дъската във вид на хълм и обсъждаме 

начините за преодоляване на препятствието, като децата се разделят на групи, 

работят и презентират решенията си. Върху нарисувани човечета се записват 

решенията по следния начин: 

- Училищни традиции – на краката на човечето; 

- Това, което се прави в училище сега – на ръцете; 

- Какво може още да се направи по проблема – на главата на човечето. 

„ Аз обичам и не обичам” - реклама на своите симпатии и антипатии. 

„ За какво се уважава момчето и за какво – момичето”- създава се 

обективно и максимално вярно мнение 
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„Какъв съм аз” – словесен автопортрет, как дете вижда себе си и се 

чувства, когато е сам и когато е в групата. 

„Разкажи честно за себе си” Какво да направя, за да променя мнението на 

хората за себе си. Какво мога да направя със силните си страни и какво да 

направя, за да преодолея слабите си страни. 

„Защо някои хора нямат приятели” 

„Зависи ли приятелството от вярата и религията на човека?” 

Пословици и поговорки за приятелството, гнева и т.н. Напр. Зъб за зъб; 

Каквото повикало – такова се обадило; Каквото посееш – това ще пожънеш. 

 Класът празнува:  

 „Весел зодиак” – родените през месеца деца празнуват и се веселят 

заедно. 

 „В царството на приказките” – учениците драматизират  литературни 

произведения – „Дядовата ръкавичка” 

 Четене и обсъждане на литературни творби 

Хитър Петър и „Под гъбата” 

 Бързи, сръчни, смели” – състезателни и щафетни игри. Какво по-добро 

от това децата да изразходят енергия и се разтоварят след положения умствен 

труд 

 Снимка в снега /сравняване на отпечатъците / 

По време на игрите обръщаме внимание на това, че взаимодействието 

между хората започва с установяване на контакт. Контактът зависи от това, как 

се държим, какво говорим. Важна е ролята и на невербалната комуникация 

(тембър на гласа, интонацията, жестовете, мимиката, очите, дрехите). 

Упражненията са насочени към снемане на вербалната агресия, контрол на 

импулсивните действия, развиване в децата чувство на доверие един към друг.  

В желани мероприятия се превърнаха провежданите игри и беседи за  

разрешаване на конфликтни ситуации, гледането и обсъждането на филми и 

презентации, а използването на всяка конфликтна ситуация в класа и групата бе 
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нагледен съществен материал. Дълбоко сме убедени, че ако детето се чувства 

обичано от околните, ще чувства целия свят, който го заобикаля като едно 

прекрасно място, ще бъде радостно, дружелюбно, спокойно и самоуверено. Ще 

получава обич, но и ще раздава обич. Грижата за подрастващото младо 

поколение е знак за цивилизованост и проява на хуманност, а като залог за 

бъдещето остават нравите, културата, изкуството и човечността. 

Без родителската подкрепа проблемът с образованието и възпитанието не 

може да се разреши. Често родителите не настояват детето им да продължи 

учението си, т.е. по-добре да печели пари и по такъв начин те подсигуряват по-

нататъшното понижаване на неговата самооценка в развитието му. Семействата 

на децата от малцинствен произход обикновено точно определено реагират по 

повод на училището: или искрено се доверяват на учителите и напълно ги 

подпомагат, контролират посещението на децата си в училище, или обратно, 

скептично се отнасят към педагога, или към цялото учреждение.  

Всяко дете се нуждае от подкрепата на родителите си. И в същото време 

особеностите на всички неблагополучни семейства често способстват за 

неблагоприятното развитие на взаимоотношения между родители и училище. 

Постоянните вътрешни проблеми в семейството изключват интереса на 

родителите към училищния живот на децата. Показатели за това са: 

непосещаемост на родителски събрания, неподписани бележници, неосигурени 

учебни помагала и т.н.  

Една от основните наши цели е построяване на отношения с родителите, 

основани на сътрудничество и взаиморазбирателство. Етапите, през които 

минава построяването им, са следните: 

1.  Родителите, разказвайки за детето, да разберат, че учителят е способен 

да разбира и да цени чувствата на тяхното дете; 

2.  Настроили се положително към педагога, родителите по-често и по свое 

желание посещават учебното заведение. Така учителят може постепенно, 

сътрудничейки с тях, да увеличава своите изисквания към децата; 
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3.  Изработване с родителите на единни изисквания и съвместен контрол. 

Обсъждат се с педагога взетите решения и как те се изпълняват. Анализират се 

съвместно измененията в поведението и в личността на детето; 

4.  Формиране на умения за разрешаване на конфликти в семейството и в 

училище: родителите имат основно значение за решаването на един или друг 

проблем; 

5.  Търсене на нови форми на провеждане на родителски събрания, 

например: 

а) делови – обсъждане проблемите и радостите на децата, проблемите ви 

като родители, изнасяне на мини-уроци и др;  

б) информационни – дават се консултации по предмети, по методите на 

възпитание и т.н.; 

в) празнични – отбелязване съвместно на рождени дни, празници от 

българския и етносни календари. 

 Съветите, които се дават на родителите на нашите ученици са следните: 

 Да се интересуват как е минал денят на детето им – да го приучват  да 

споделя всичко с тях и по този начин отрано ще се разрешат възможни 

конфликтни ситуации; 

 Родителите не трябва да се намесват в първия момент на конфликта; 

 Да изслушват и двете страни, да се учи детето да търси изход като му 

подсказват конструктивния начин; 

 Да не се карат, че детето отново има проблеми, да не прибягват до 

насилие –трябва с личния си пример да му помогнат да расте дружелюбно, 

умеещо да разрешава конфликти, да уважава себе си и другите; 

 Да не изискват от училището повече, отколкото то може да им даде. 

Училището е само част живота на детето. За първокласниците – голяма, за 

абитуриентите – по-малка... Да се грижат за това, детето да живее интересен 

живот и извън училище, тогава възможните училищни неуспехи няма да са 

така разрушителни за неговата личност; 
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 Учителите, както и всички хора, са различни. Да не обобщават и да не 

пренасят своето недоволство върху целия колектив на училището. Между тях 

има педагози, с които ще намерят общ език. Не е нужно да се обсъждат само 

негативните качества (постъпки) на учителя с детето, да опитат във всяко 

явление да намират и нещо полезно за тях; 

 Родителските събрания са задължителни, като на тях се повдигат 

въпроси, важни за всички – да помислят с какво и в какво може да се помогне 

на учителя в неговата професионална работа с техните деца. Участието им в 

живота на училището ще окаже благоприятно влияние не само върху детето, но 

и на образователната среда, в която то се намира. 

Практическата си дейност в началните класове ние насочихме към 

взаимодействие и сътрудничество на възрастни и деца, към използване 

средствата на пантомимата, вербалната, естетическата и физическата дейност, 

технически средства - презентации и детски филми.  

 

В края на програмата можем да отчетем следните резултати от 

педагогическата дейност за превенция на конфликтните взаимоотношения в 

групата и в класа: 

☺ Нормализация в отношенията между децата в класа и групата; 

☺ Утвърждаване на всички ученици в някои от добрите дела и поставени 

задачи, заслужаващи висока оценка от съучениците им; 

☺ Създаване на положително-емоционален климат в класа и групата; 

☺ Снижаване на пропуснатите занятия от учениците без уважителни 

причини; 

☺ Подобряване на успеваемостта в клас; 

☺ Желание да участват във всички изяви- в училищни и селски 

мероприятия; 

☺ Довеждане до минимум на конфликтните ситуации и желание за тяхното 

позитивно и конструктивно разрешаване. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ИЗВОДИ 

1. Анализ на Анкетна карта №4 

Анкетна карта № 4, предназначена за деца и юноши, има за цел  

обобщаване резултатите от  проведените игри и беседи, учебни часове за 

подпомагане разрешаването на конфликтни ситуации. Резултатите от въпрос 

№1 “Увеличиха ли ви се приятелите в училище?” показаха 100%-ов 

положителен отговор.  

На въпрос №2 “Смяташ ли, че конфликтът е винаги нещо лошо?” големият 

процент на тези, които смятат че „не е”  показва, че конфликтът е осъзнат от 

учениците като конструктивен, а не като разрушаващ отношенията в групата 

(фиг.27). 

 

Интерес представлява сравнителния анализ на резултатите от въпрос №3 

“Може ли конфликтуващите да станат приятели”, където съотношението между 

46,7 от Анкета № 1 и 90% от Анкета 4 ясно показва, че проблемът с намирането 

на верния път при разрешаване на конфликтните ситуации с нашите деца е 

труден, но не и невъзможен ( фиг. 28): 
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Интересно бе да се разбере дали целият учебен процес, игрите и беседите 

са спомогнали за разрешаването на конфликтите в отношенията със съученици 

и учители, което всъщност формулирахме във въпрос №4. Отговорите на 

учениците стимулират педагозите да продължават да работят в тази насока: 

40% - „да” и 60 % -  „малко”. 

Въпрос №5 цели да съпостави отново отговорите от Анкета №1, за да 

установи действията на учениците в конфликтни ситуации преди и след 

програмата. Това, че единствените отговори на въпрос №5 „Какво 

предприемате в случаи на неразбирателство и конфликт между вас и другите” 

са  - 70% от отговорилите търсят начин да оправят отношенията помежду си -

показва резултативност и действеност на програмата. 

„Какво ще направите, ако сте свидетел на разправа между ваши 

връстници” е въпрос, на който 50 % от анкетираните отговориха, че ще 

потърсят помощта на педагог, което показва доверието на учениците към него, 

а за педагога е добър повод да покаже нов урок на конструктивно разрешаване 

на конфликт. 30 % от анкетираните - решават да се намесят и помогнат в 

конфликта, което показва не само импулсивен характер, но и желание в 

конструктивно разрешаване на конфликт между връстници и съученици.  

Отговорите от следващите въпроси от сравнителен характер с Анкета 1 

показват нараснало съзнание и отговорност на учениците към проблемите 

около нас. Нарасналото доверие към ролята на учителя/възпитателя в 

разрешаването на конфликтните ситуации в училище и дома е важно за 

обучението на децата в конструктивно разрешаване на конфликтни ситуации, 

на децата, които по стечение на обстоятелствата в техния живот, трябва 

постоянно да се вграждат в нови колективи или живеят в такава социална 

среда, където конфликтът е вечен техен спътник. Но оптимистичен е процентът 

- 86 % на въпрос „Какво ви е отношението сега към връстниците, с които сте 

имали конфликти?”, който спрямо процента от Анкетна карта №1, е доста по-

висок и го отдаваме в голяма степен на педагогическата дейност по 
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разрешаване на конфликтите в мултиетническа среда. Логично идва задаването 

на следващия въпрос, поради етническото разнообразие в педагогическия ни 

процес: „Може ли различният етнос и вяра да бъдат причина за конфликт 

между децата?” 61% от анкетираните отговарят с твърдо „не”, но 27 % от 

учениците отговарят положително. Познавайки живота на нашите ученици, 

можем да предположим, че участниците в анкетата вече са се сблъсквали с 

конфликтни личности, с убеждения и възгледи, отречени от хуманната 

педагогика и общество. Последният единодушен отговор на въпроса от Анкета 

№4 „Правилно ли е вярата и етносът да са причина за конфликт между хората? 

–„не е правилно” показва решимостта на участниците за съвместен етнически 

мир и толерантност. Така разговорите и беседите, запознаването на децата с 

етническите празници и обичаи, игрите и съвместния всекидневен колективен 

живот дадоха своите плодове. 

Изводите от резултатите от анкетна карта №4 показват колко е важно  да 

се научи подрастващия да се ориентира в заобикалящия го свят,  да различава 

доброто от злото и да се възпитава у него чувство за лична отговорност за това, 

което прави. Когато сме разстроени и ядосани на някои хора, най-лесно е да 

стоварим вината върху тях и да ги обвиним за случилото се. Малките 

възпитаници са заети предимно със себе си и нямат съзнание за другия, за 

съученика. То се появява след трети, дори след четвърти клас. В това 

отношение конфликтът може да помогне на децата да научат повече за себе си 

и за другите хора, да създадат по-добри и по-дълготрайни приятелства и да се 

научат да се справят с проблемите в живота – а именно, как да общуват, как да 

изразяват мнението си и решават собствените си спорове, как да намалят 

напрежението и враждебността, свързани с конфликта. Тези умения са полезни 

за тях, защото могат да избират различни стилове на поведение и да придобият 

самочувствие от тези умения, освен физическата разправа, обидите, 

оплакването на учителя или възпитателя или отстъплението. В предишните 

глави отбелязахме същността на стратегиите и стиловете на поведение при 
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конфликтна ситуация. Отбелязахме и новите тенденции на поведение, 

приложими за училището и Дома. Затова нека обобщим, че най-добри шансове 

за успех има този подход към конфликта, при който се цели разрешаване на 

противоречието и се базира на идеята, че и двете страни в конфликта могат да 

се водят от чувството, че всяко от техните разбирания има основание. Когато 

истинският проблем бъде намерен, става възможно конфликтуващите да 

работят заедно за откриване на решение, удовлетворяващо и двете страни, 

независимо, че може да не останат приятели, то поне ще бъде достигнато по-

голямо разбирателство помежду им и това ще улесни разрешаването на бъдещи 

конфликти. 

 

2. Обобщение на резултатите 

От проведеното изследване и представеното по-горе обобщение се налагат 

следните ИЗВОДИ: 

→ По-голямата част от анкетираните деца са живели в конфликтна социална 

среда - в непълноценни семейства, с ниска социална и комуникативна култура; 

→ Възпитаниците от Дома и училището познават същността и причините на 

възникване на конфликти и това, че те са неизбежни в междуличностните 

отношения; 

→ Анкетираните осъзнават отражението на конфликтите върху психичното 

състояние; 

→ Резултатът от анкетирането показва неумение да се контролират 

емоциите в една конфликтна ситуация; 

→ Резултатността от възпитателните въздействия, изследвана чрез 

взаимоотношенията възпитател-възпитаник, е оценена взаимно като ефективна. 

Отдалечеността на близките, а твърде често и тяхното безразличие, студенина, 

поддържат у възпитаниците непрекъсната жажда за топлина, за човещина, за 

по-възрастен близък, на когото да вярват, с когото да споделят, да обсъждат 

ежедневните си проблеми. И в повечето случаи учителите и възпитателите 
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съумяват да отговорят на тези въпроси. Сравняването на резултатите от двата 

вида проучване констатира известно разминаване на афиширани позиции от 

страна на педагозите и изразени потребности от страна на възпитаниците. 

→ За възпитаниците учителят/възпитателят е най-важният човек и 

посредник за разрешаване на конфликти между децата. Това че конфликтната 

ситуация има решаващо значение за стила на поведение възпитателната работа 

с подрастващите, налага изпълнението на няколко основни изисквания: 

   а) конфликтът носи позитивен потенциал, но в същото време притежава 

и отрицателно въздействие. Ако сблъсъкът е неминуем, то стремежът на децата 

и педагозите трябва да бъде насочен към придаване на конструктивен характер; 

   б) педагогът, който носи особена отговорност за начина, по който се 

разрешава конфликтът, тъй като по силата на своята позиция той има много 

повече възможности да прояви инициатива и да избира решения. Той е живият 

пример за уменията и в този смисъл е модел на поведение; 

   в) учениците да придобият и умения да разрешават спорове, как да 

намалят напрежението и враждебността, свързани с конфликта. Така те 

компетентно и уверено ще придобиват самочувствие от уменията да избират 

различни стилове на поведение. 

   Спазването на тези изисквания ще даде възможност училището да се 

превърне в по-мирна и продуктивна среда, а у възпитаниците ще се формират 

важни житейски умения, нужни им не само в Дома и училище, но и в техния 

бъдещ живот на граждани в едно демократично общество.                               

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Взаиморазбирателството, взаимното уважение, сътрудничеството, 

дружбата, справедливостта – ето на какви нравствени етични норми се опира 

хуманната педагогика. И аз искам ние да се придържаме към тази втората – 

хуманната педагогика, по-сложна, изтънчена, но съдържателна и романтична... 

Хуманното възпитание няма да остави в твоето сърце утайка от неприятни 

емоции, то ще ти помогне да се опознаеш, ще ти помогне да се опознаеш, ще ти 

покаже, че ние съществуваме един за друг.3 С тези думи грузинският психолог 

и педагог Ш. Амонашвили се обръща не само към своята дъщеря, но и към 

учители, родители и цялата общественост за приобщаване към общото дело на 

възпитание, защото само тогава то ще бъде действено, когато въпросите на 

възпитанието станат обществени въпроси за всички. Педагогиката става 

задължителна наука за всички, защото да бъдеш възпитател е граждански дълг 

на всеки член на обществото4. Междуличностните конфликти са реални 

явления в живота на хората и са неотстраними като стихиите в природата. 

Почти всеки обект на хорски стремежи – дали е човек, или неодушевен 

предмет, положение или престиж, благосъстояние или интереси – става 

причина за съперничество, което леко и незабелязано прераства в конфликт.  

Конфликтите са нормална и естествена част от живота ни и никой не е лош, 

защото е свързан с тях. Те са само сигнал, че трябва нещо да се промени, че 

хората искат различни неща или имат различни мнения и идеи и ако се говори 

за тях, може да бъдат усвоени по-добри начини за подход към проблемите и да 

бъде превърнат конфликтът в позитивен. 

Конфликтите варират твърде много по източник, съдържание, тип на 

разрешение, форма на проява, общ социално-педагогически и психологически 

ефект, а също така и по своите крайни резултати за участниците в тях. 

Собственият дом е пространството, в което всеки член от дадено 

семейство се развива и изгражда своята самоличност. Когато той не 
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съществува, обществото създава среда, в чието пространство всеки индивид 

получава същите основни възможности, които е загубил в семейството. 

Основни изисквания към Домовете за деца с оглед на посрещане на нуждите на 

децата, отглеждани в нея, са да има условия за емоционално свързване и близък 

контакт с един или няколко възрастни (заместители на родителите). Неговото 

развитие и нуждите му от познание и себепознание продължава в друга 

институция като училището, където учителят стимулира контактът, взаимната 

игра и дейности. Желанието на учениците сами да разрешават конфликтите 

помежду си и целенасочената работа на педагога в това, на практика увеличава 

по-бързата и по-трайна социална адаптация на децата, която пък по-леко и по-

безболезнено ще им позволи да се “вградят” в живота на училищния колектив 

/било то на дете-ромче, турче или дете със специални потребности/ . 

Следователно съвсем естествено се налага изводът, че конструктивното 

разрешаване на конфликти трябва и може да се използва успешно за 

педагогически цели. Конструктивният конфликт ще доведе до усъвършенстване 

на междуличностните отношения в училището, а енергията му ще донесе 

положителен резултат, подбуждайки възпитаници и педагози към позитивно 

изменение своето поведение, в резултат на което се достига до по-високо ниво 

на взаимно разбирателство и благоприятен творчески микроклимат. 

Експерименталната практика в духа на хуманната педагогика има правото да 

бъде не само практика на учителите-новатори, на творческите учители. Но тя 

има правото и силата да стане масова, повсеместна и всекидневна практика на 

нашите училища. А това води до генералния извод от проведеното 

диагностично изследване, че в училище и дома трябва да се работи за 

придобиване на умения за разрешаване на конфликти, да се работи върху 

емоционалната мирна сфера на децата и, когато е във възможностите на 

педагози и родители, да удовлетворяват потребностите на своите деца и 

възпитаници.         
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                              АНКЕТA №1 

                               За ученици            

        Уважаеми ученици, 

Пред вас е анкетна карта, в която предлагаме различни въпроси, 

свързани с взаимоотношенията ученик-ученик и учител-ученик. 

Отговаряйки на въпросите Вие ще съдействате за получаване на 

информация, която ще се използва за научни цели. Анкетата е 

анонимна. На всеки въпрос можете да дадете само един отговор по 

избор като оградите с кръгче този отговор, който според Вас е 

правилния или отговорите свободно. 

Приятни минути с въпросите от анкетата! 

Благодарим Ви за участието! 

1. Имате ли приятели? 

а/ имам много приятели          

б/ не са много                           

в/ нямам приятели 

г/ ............................ 

2. Често ли в училище/Дома се случват конфликти? 

а/ постоянно 

б/ често 

в/ понякога 

г/ .................... 

3. Когато имате проблеми в училище или в Дома за вас е най-

важно мнението на...? 

а/ учителя/възпитателя 

б/ приятелите 

в/ съучениците 

г/........................................ 
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4. За какъв човек се определяте? 

а/ общителен 

б/ необщителен 

в/ доброжелателен 

г/ ............................. 

 

5. Имате ли противоречия и конфликти с ваши съученици? 

а/ често 

б/ понякога 

в/ никога не съм имал 

г/ ................................. 

6. Случвало ли ви се е да имате конфликти с учители или 

възпитатели? 

а/  често  

б/ понякога 

в/ никога 

г/ ......................... 

7. Заради какво се получават конфликти сред децата в училище 

и в Дома? 

а/ обиди  

б/ лъжи 

в/ финанси 

г/............................................  

8. Какво предприемате в случаи на неразбирателство и 

конфликт между вас и другите? 

а/ премълчавам 

б/ отговарям на обидите 

в/ търся помощта на учител/възпитател 

г/ .......................................................................... 
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9. Какво ще направите, ако сте свидетел на разправа между 

ваши връстници? 

а/ решавам да помогна и се намесвам 

б/ наблюдавам отстрани без да се намесвам 

в/ отминавам, защото това не ме засяга 

г/ търся помощта на учител/възпитател 

д/................................................................. 

10. Какво ще направите, ако има пострадал в конфликтна 

ситуация, на която сте свидетел? 

а/ ще потърся помощ 

б/ ще нападна виновника 

в/ нищо 

г/ .......................................... 

11. Случва ли се вие да сте причината да избухне конфликт? 

а/ често 

б/ понякога 

в/ никога 

г/ .................................. 

12. Как се чувствате след спречкване ? 

а/ горд, защото съм прав 

б/ чувствам се самотен 

в/ търся приятел с когото да споделя  

г/.............................................................. 

13. При несъгласие с вашите връстници как реагирате? 

а/ веднага 

б/ изчаквам 

в/ не реагирам 

г/........................................ 
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14. Търсите ли помощта на учителя/възпитателя при 

разрешаването на конфликтна ситуация? 

а/ винаги 

б/ понякога 

в/ зависи от ситуацията 

г/ никога 

д/ ............................................ 

15. Как учителят/възпитателят разрешава възникнали 

противоречия между вас? 

а/ разговаря с провинилите се   

б/ наказва виновните  

в/ не се намесва 

г/................................................. 

16. Как ви се отразяват случаите на неразбирателство и спор? 

а/ след това нямам настроение 

б/ не ми пречат, но не ми и помагат 

в/ удовлетворен,ако съм прав 

г/........................................................ 

17. Кой е по-агресивен в случаите на спор? 

а/ аз 

б/ другият 

в/ и двамата 

г/............................ 

18. Какво ви е отношението сега към връстниците, с които сте 

имали конфликти? 

а/ не си приказваме и досега 

б/ безразлично ми е 

в/ отново сме приятели 

г/...................................... 
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Вие сте момче/момиче – подчертайте 

Възраст...................... 

Успех......................... 

 

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                 АНКЕТА  №2 

      За ученици 

 

Уважаеми ученици, във връзка с разработването на 

изследователски проект, молим ви искрено да отговорите на следните 

въпроси, като довършите започнатите изречения. Анкетата е анонимна. 

Желаем ви приятни минути с анкетата! 

Благодарим ви за участието! 

 

1. Взаимоотношенията между учениците се изострят: 

Когато................................................................................................... 

Защото................................................................................................... 

2. Взаимоотношенията между учители/възпитатели и 

ученици/възпитаници се изострят: 

Когато..................................................................................................... 

Защото..................................................................................................... 

3. Взаимоотношенията между учители/възпитатели и 

ученици/възпитаници могат да бъдат добри, 

ако........................................................................................................ 

4. Взаимоотношенията между децата могат да бъдат добри, 

ако......................................................................................................... 

5. Кои прояви, според вас, са прояви на 

насилие?................................................................................................ 
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6. Вие лично бил/а/ ли сте свидетел на някакво насилие в 

училище, на улицата, в Дома?............................................................ 

7. А над вас самият/самата/ упражнявано ли е някакъв вид 

насилие? Моля споделете, ако желаете!............................................ 

..................................................................................................... 

8. Търсите ли от някого помощ и съдействие при насилие над 

вас?............................................................................................................. 

......................................................................................................... 

9. Какво според вас трябва да се промени в училище/Дома, за да 

се чувстват учениците/възпитаниците по-сигурни и по-защитени в него. 

Моля споделете вашите идеи........................................................................ 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                          

                             АНКЕТА №3 

                  за учители и възпитатели             

 

                   Уважаеми възпитатели, 

Целта на настоящото анкетно проучване е да се определят 

социално-педагогическите измерения на конфликтите между учениците 

в училище. Анкетата е анонимна. Въпросите имат готови отговори. Ако 

нито един от отговорите не Ви допадне, може да отговорите свободно. 

Имате право само на един отговор, независимо кой от начините ще 

изберете. 

Благодарим Ви за участието! 

 

1.Обръщат ли се за помощ към Вас децата за разрешаване на 

конфликтна ситуация? 

а/ често           

б/ понякога     

в/ никога 

г/................. 

2.Успявате ли с поведението си да предразположите децата да 

споделят с Вас своите проблеми? 

а/ да                              

б/ в известна степен    

в/ не 

г/............................... 

3.Като какви бихте искали да бъдат взаимоотношенията Ви с 

учениците? 

а/ като между приятели                                   
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б/ като между родители-деца                         

в/ като между възпитатели-възпитаници      

г/................................................................... 

4. Личните Ви проблеми влияят ли върху отношенията Ви с 

децата? 

а/ да                        

б/ понякога        

в/ никога           

г/................. 

5. Готови ли сте да отделите от времето си за разрешаване на 

проблем на възпитаник? 

а/ да                     

б/ не винаги 

в/ не  

г/.................... 

6. Как разрешавате възникнал конфликт между децата? 

а/ разговарям с тях докато осъзнаят постъпката си    

б/ наказвам виновните ученици 

в/ оставям ги да разрешат сами конфликта между тях 

г/.........................................................   

7. Имали ли сте конфликт с деца от училище? 

а/ често 

б/ рядко             

в/ никога           

г/............................ 

8. Как реагирате на конфликтните ситуации? 

а/ мълча                      

б/ не се гневя           

в/ избухвам 
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г/.......................       

9. От какъв вид са най-често срещаните конфликти при Вас с 

децата? 

а/по отношение на учение            

б/по отношение на поведение      

в/ незачитане на личностни възгледи 

г/............................................................. 

10. Какви стратегии използвате, за да разрешите конфликта? 

а/ чрез дискусия                                         

б/ търсене на посредничество 

в/ заплаха за евентуални последици 

г/ силово разрешаване 

д/........................................................... 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

АНКЕТA №4 

                               За ученици            

         

        Уважаеми ученици, 

Пред вас е анкетна карта, в която предлагаме различни въпроси, 

свързани с взаимоотношенията ученик-ученик и учител-ученик. 

Отговаряйки на въпросите Вие ще съдействате за получаване на 

информация, която ще се използва за научни цели. Анкетата е 

анонимна. На всеки въпрос можете да дадете само един отговор по 

избор като оградите с кръгче този отговор, който според Вас е 

правилния или отговорите свободно. 

Приятни минути с въпросите от анкетата! 

Благодарим Ви за участието! 

 

1. Увеличиха ли ви се приятелите в училище? 

а/ да          

б/ не                            

в/ ......................... 

2. Смяташ ли, че конфликтът е винаги  е нещо лошо? 

а/ да 

б/ не 

в/ .................... 

3. Може ли конфликтуващите да станат после приятели? 

а/ да 

б/ понякога 

в/ не 

г/ ................................. 
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4. Помогнаха ли ви игрите и беседите за разрешаване на конфликти в 

отношенията ви със съученици и учители? 

а/  да  

б/ малко 

в/ не 

г/ ......................... 

5. Какво предприемате в случаи на неразбирателство и конфликт между вас 

и другите? 

а/ търся начин да оправим отношенията  

б/ отговарям на обидите 

в/ премълчавам 

г/ .......................................................................... 

6. Какво ще направите, ако сте свидетел на разправа между ваши 

връстници? 

а/ решавам да помогна и се намесвам 

б/ наблюдавам отстрани без да се намесвам 

в/ отминавам, защото това не ме засяга 

г/ търся помощта на учител/възпитател 

д/................................................................. 

7. Какво ще направите, ако има пострадал в конфликтна ситуация, на която 

сте свидетел? 

а/ ще се намеся 

б/ ще потърся помощта на учител/възпитател 

в/ нищо 

г/ .......................................... 

8. Какво ще направите, ако сте обиден на ваш съученик? 

а/ ще го обидя и аз 

б/ ще гледам да си изясним отношенията 

в/ нищо 
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г/ .................................. 

9. Как се чувствате след спречкване ? 

а/ горд, защото съм прав 

б/ не е приятно да съм в конфликт с някого 

в/ добре е да се изясним и да останем приятели  

г/.............................................................. 

10. При несъгласие с вашите връстници как реагирате? 

а/ веднага 

б/ изчаквам 

в/ не реагирам 

г/........................................ 

11. Търсите ли помощта на учителя/възпитателя при разрешаването на 

конфликтна ситуация? 

а/ винаги 

б/ понякога 

в/ зависи от ситуацията 

г/ никога 

д/ ............................................ 

12. Как разрешавате възникнало противоречие между вашите съученици? 

а/ разговаряме и с двете страни  и търсим решение 

б/ търся учител/възпитател 

в/ не се намесвам 

г/................................................. 

13. Как ви се отразяват случаите на неразбирателство и спор? 

а/ след това нямам настроение 

б/ не ми пречат, но не ми и помагат 

в/ удовлетворен, ако съм прав 

г/........................................................ 

14. Приемате ли агресията в случаите на спор? 
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а/ не 

б/ да 

в/ понякога 

г/............................ 

15. Какво ви е отношението сега към връстниците, с които сте имали 

конфликти? 

а/ не си приказваме и досега 

б/ безразлично ми е 

в/ отново сме приятели 

г/...................................... 

16. Правилно ли е вярата и етносът да са причина за конфликт между хората? 

а/ не е правилно 

б/ правилно е, защото............................................. 

17. Може ли различният етнос и вяра да бъдат причина за конфликт между 

децата? 

   а/ не 

   б/ да 

   в/ ............................................ 

 

 

 

Вие сте момче/момиче – подчертайте 

Възраст...................... 

Успех......................... 
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