
Решаване на конфликти в 

мултиетническа училищна 

среда

Междуличностните конфликти 
са реални явления в живота на 

хората и са неотстраними като 
стихиите в природата



Цел на педагогическата дейност 

в ОУ “Св. Иван Рилски” с. Балван

• Достигане на максимална адаптация 

в условията на мултиетническа 

среда;

• Формиране на желание у децата 

сами конструктивно да разрешават 

конфликтите помежду си.



ОУ “Св. Иван Рилски” с. Балван, 

общ. В. Търново





ЕСТЕТИЗИРАНЕТО НА УЧЕБНАТА СРЕДА Е 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

ЗА ВСИЧКИ



НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛЕКЧАВАТ И 

ПРАВЯТ ОБУЧЕНИЕТО ПО-ЖЕЛАНО



БЕЗПЛАТНАТА ЗАКУСКА И ТОПЛОТО МЛЯКО 

В ПРИЯТНА ОБСТАНОВКА СА ОЧАКВАНИ 

СЛЕД ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД ПРЕЗ ПЪРВИЯ 

УЧЕБЕН ЧАС



С НАШИТЕ ПО-

МАЛКИ БРАТЧЕТА 

И СЕСТРИЧЕТА В 

УЧИЛИЩЕ

ЗА ДЕЦАТА БИЛИНГВИ 
ПРЕДУЧИЛИЩНАТА 

ПОДГОТОВКА Е 
НЕОБХОДИМОСТ



Решаване на конфликти и 

правата на децата в училище

За да се научим да 

уважаваме и да 

разбираме 

различните от нас -

за да можем да 

живеем заедно!

На Банго Василий ние се 

надяваме първият гостенин 

в дома ни да е добър човек 

и да носи късмет.



Честит Рамазан Байрам! Нека рахмета и 

милостта на Аллах да бъде за вас! 

Пожелаваме ви много здраве,щастие и 

още по-големи успехи за напред!

Мендуха, Айлин, Вейсял



Заедно в различното-

с веселието на празниците и 

топлината на приятелствата



ЗАЕДНО И НА РЪЧЕНИЦАТА И НА 

ХОРОТО “БОРЯНО, БОРЯНКЕ” 



Не забравяйте, че не греши 

само този, който нищо не 

прави!



Що е конфликт? 

Да се научим да се справяме 

с проблемните ситуации!



ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ
Главната цел на тази програма е децата:

• да изследват своята уникалност;

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

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

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

• да се научат да приемат различната гледна точка;

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

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



Програма за разрешаване на конфликти: 

всеки от нас е уникален и неповторим като 

пръстите и нашите ръце



Ние сме различни, но живеем и 

се трудим заедно



В кръга на приятелството – ние го 

обичаме, защото и той има следните 

добри качества…



Големите предизвикателства, 

конкуриращи семейството и 

училището:

- интернет

- телевизия

- мобилни телефонни комуникации

Да не се допуска информация, внушаваща 
национална, политическа, етническа, 
религиозна и расова нетърпимост, 
възхваляващи или оневиняващи жестокост 
или насилие, или са насочени към увреждане 
на физическото, умственото и моралното 
развитие на малолетните и 
непълнолетните.



Не ценете в учениците само 

способността им да се съгласяват с вас, 

давайте и на тях, и на себе си, право на 

грешка



Без родителската подкрепа 

проблемът с образованието не 

може да се разреши



РАЗНООБРАЗИЕ В РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ:

- ДЕЛОВИ

- ИНФОРМАЦИОННИ

- ПРАЗНИЧНИ



РОЛЯТА НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО

Любовта към детето е втъкана 

здраво в плетеницата от 

многобройни дейности на цялостната 

извънкласна и извънучилищна 

работа, 

чиято цел е формирането на младата 

личност като пълноценен гражданин 

и човек.



Цветя, красота, емоции, любов, топлина и 

щастливо усмихнатите лица на децата –

това е, което остава в сърцата на всички 

присъстващи на  прекрасните празници в 

училище



Да прозрем дълбоко в 

съкровената детска душевност

- да изберем онези форми и 

средства, които да дават свобода за 

изява, да предизвикват активност и 

инициативност, да обогатяват 

чувствата и емоциите;

- да планираме и организираме 

дейностите така, че да водим детето 

към  доброто и красотата.



Няма по - красив, по - светъл и по-

добър свят от този на децата! Няма по-

голямо щастие от срещите с детските 

усмивки, въображение, усет и енергия!

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ



ИЗПЪЛНЕНИЯ НА РОМСКИ ПЕСНИ В 

ЧИТАЛИЩЕ “НИВА” С. БАЛВАН



В ОЧАКВАНЕ НА ДЯДО КОЛЕДА, БАБА 

МАРТА …



СРЕЩА С РУСКАТА КУЛТУРА

УЧАСТИЕ НА РУСКИ ФЕСТИВАЛ В 

ГР. В. ТЪРНОВО



СЕЛАТА ИМАТ ЕДНО ГЛАВНО ПРЕДИМСТВО –

ДЕЦАТА СА В НЕПОСРЕДСТВЕН КОНТАКТ С 

ПРИРОДАТА



Да запазим усмивката в училище

• Използване въздействащата сила на 

изкуство, музика и театър при 

поднасянето и овладяването на нови 

знания;

• Разиграване на ситуации, правене 

на драматизации, състезания, с цел 

създаване емоционална ангажираност 

на децата.





Училището за приключения-

място за решаване на 

конфликти
 отношението към 

природата е един от 

критериите за 

европейско 

поведение;

 приобщаване към 

дейностите на всички 

етнически групи, 

родители и 

обществени 

институции.



"Можем да се опрем само на това, което 

се съпротивлява“- препоръки за 

разрешаване на конфликти:

- контролирайте своите емоции, бъдете обективни и дайте 
възможност на учениците да обосноват своите претенции;

- не оскърбявайте личността и самочувствието на ученика -
понякога една изпусната дума или реакция не може да бъде 
компенсирана с нищо;

- не прибягвайте, макар и временно, до изолирането на ученик или 
група от класа;

- избягвайте по принцип търсенето на административно решение с 
призоваването на арбитър в лицето на "по- горна инстанция";

- не отвръщайте на агресията с агресия, не засягайте личността, 
позволявайте си оценка само за конкретна постъпка или 
действие;

- независимо от резултата от разрешаването на противоречията, не 
си позволявайте да разрушите отношенията с ученика;

- не се плашете от конфликти с учениците, а поемайте инициативата 
при тяхното конструктивно разрешаване.



РАБИ ЗУСИ ИСКАЛ ДА ПРОМЕНИ СВЕТА, НО ТОЙ БИЛ ТОЛКОВА ГОЛЯМ, 

А ЗУСИ – ТОЛКОВА МАЛЪК. ТОГАВА ЗУСИ РЕШИЛ ДА ПРОМЕНИ СВОЯ 

ГРАД. НО ГРАДЪТ БИЛ ТОЛКОВА ГОЛЯМ, А ЗУСИ – ТОЛКОВА МАЛЪК. 

ТОГАВА ЗУСИ РЕШИЛ ДА ПРОМЕНИ СВОЕТО СЕМЕЙСТВО. НО 

СЕМЕЙСТВОТО НА ЗУСИ БИЛО ТОЛКОВА ГОЛЯМО,САМО ДЕЦАТА БИЛИ 

ДЕСЕТ. ТАКА ЗУСИ СТИГНАЛ ДО ТОВА ЕДИНСТВЕНОТО, ЗА КОЕТО ИМАЛ 

СИЛИ ДА ПРОМЕНИ – САМИЯ СЕБЕ СИ!         притча



ИЗГОТВИЛИ:

ЦВЕТЕЛИНА ТАЕВА

РУМИЕЛА МАРКОВА

начални учители в ОУ “Св. Иван 

Рилски” с. Балван, 

общ. Велико Търново

e-mail:ou_balvan@abv.bg

В презентацията е използван 

снимков материал от ОУ с. 

Балван


