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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 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 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. 

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.  

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. 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. Ние, педагозите, сме тези, които трябва да възпитаваме децата от 

предучилищна и начална училищна степен в толерантност – търпимост, признаване на 

правото на уважение на личността,  на умения за разрешаване на конфликти, които отварят 

пътя към мира и културата.  

През първата половина на 2004 година бе публикуван доклад от Европейската комисия 

по борба с расизма и нетърпимостта, в който се разглеждат случаи на проява на расизъм, 

ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост в няколко страни, в това число и в България. 

Комисията стигна до извода, че в страната ни, както и преди, са се съхранили 

предразсъдъците и дискриминацията в отношенията на българите с представителите на 

малцинствата, особено към циганите. Тя отдава голямо значение на проблема за сегрегация 

на децата – роми в училище. Негативното отношение към циганите в училище води до това, 

че “децата не искат да учат и отпадат от системата на образованието". Категорично бе 

изказано мнение против създаването за циганските деца на отделни училища и класове и че е 

нужно да се осъществи интеграция без асимилация. Трябва да се поощряват циганите да се 

записват в училище заедно с българските деца, но като се въвеждат за тях специални 

поддържащи програми. Министерството на образованието излезе с решението: “Учениците 

от 9-и до 12-и клас да бъдат учени от преподавателите си как да се отнасят с роми, хора с 

увреждания и хора с различна от тяхната вяра. Това ще става в часовете по 

антидискриминация.” Но обучението в толерантност, в това число и етническа, в поощряване 

образованието на деца от малцинствен произход, трябва да започне още в началните класове. 

А какъв по-добър нагледен материал от този клас или група, в която вече се учат и играят 

деца с различен етнически състав, какъвто съществува в ОУ “Свети Иван Рилски” с. Балван, 

общ. Велико Търново.  

За първи път училище в с. Балван се открива през  ноември 1879 г. от учителя Иван 

Свилчев с 20-25 ученици. Местоположението му го е наложило като училище за деца  с 

различна социална и етническа принадлежност. То  вече се превърна в средищно училище за 

деца от близките села. Училището има собствен облик в даване на стабилна 

общообразователна подготовка, пренасяне на народните традиции и обичаи сред 

поколенията, което се дължи на професионалните качества на педагогическия колектив. В 

основата на неговата работа, един от главните акценти е този върху гражданското 

образование. Първостепенна наша задача е да научим да общуват пълноценно деца българи, 

деца с турско самосъзнание  и роми, деца от селото и града, здрави и деца със специфични 

потребности. 

Целта на педагогическата дейност в началните класове в нашето училище е да се 

достигне максимална адаптация в условия на мултиетническа среда, като се формира 

желание сами конструктивно да разрешават конфликтите помежду си чрез осъществяване на 

опитно-експериментална работа по възпитаване на етническа толерантност, обезпечаване 

реализацията на личността на всяко дете, утвърждаване на неговите достойнства и качества, 

достигане на успехи и признание от другите членове в колектива.  

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. Отдаване първостепенно значение на връзката  училище – родители. 

 

І. Характеристика на децата, обучаващи се в училището: 

1) По етнически белег – в ОУ “Св. Ив. Рилски” с. Балван се обучават деца от български, 

турски и ромски етнос ( деца на уседнали и деца на пътуващи, търсещи сезонна работа в 

селото ромски семейства); 

2) По социален статус – те са деца от средностатистически семейства, деца от 

непълноценни семейства, деца от семейства, живеещи на ръба на социалния минимум или 

живеещи при крайно лоши условия, деца, възпитавани в специализирани институции за деца 

лишени от родителски грижи.  

 

ІІ. 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 (не са рядкост неграмотните родители); 

- системни отсъствия на учениците от учебни занятия, основно, 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.  

За съжаление, децата с малцинствен произход изначално се смятат за слаби ученици и 

така попадат във второразредния сорт. Проблемът обаче е в това, че тези деца не завършват 

училище. Такива са болшинството: частично завършват начално училище, а основно 

образование повечето не успяват. Виновна е средата и незаинтересоваността на родителите. 

Ще се съгласите с мнението, че много от чертите на характера, способностите, уменията и 

знанията зависят от възпитанието т. е. от това, което първо родителите, а после и учителите 

са заложили в съзнанието на детето, от това как те са му представили този свят, на какво са 

обръщали вниманието му. Така се изграждат неговия мироглед и кръгозор, увлечения, 

характер, нрави. Много са причините, заради които тези деца не посещават училище. Но една 

от тях е самата особеност на тези деца – те са затворени и стеснителни, въпреки че дават вид 

на деца, активни и подвижни. Те имат проблеми с общуването. Някои от тях не могат да 

издържат влиянието на средата, притеснението си от учителя, граничещо дори със страх. 

Децата идват на училище като разчитат на успех в учението, на достойно положение в клас, 

на добро отношение към себе си от страна на учителя и съучениците, макар по обективни 



обстоятелства повечето да не са готови за това. В такъв случай ученикът получава двойка. 

Така оценките, забележките стават също основна причина за отпадането му от училище - те 

се смятат вече за глупави и неспособни. Следователно трябва да се избягва поставянето на 

слаби оценки. Така засягаме въобще спорния въпрос за поставянето на оценки в началните 

класове, например често децата приемат шестицата като: “О, Мендуха, имаш шестица, значи 

госпожата много те обича!” или  “ …значи много си слушала…” А двойката не стимулира 

ученика да я поправя, напротив – унищожава желанието на децата да учат.  

 

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. Дружбата му 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 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. Така ние стигнахме до следния опит : 

- даване в часовете по фолклор, литература, музика, човекът и обществото, часа на 

класа и в часовете за самоподготовка допълнителни знания за циганския и турски език и 

култура, етносни танци и музика;  

- четене и обсъждане на приказки, на нрави и обичаи от етносния фолклор. Запознаване 

на учениците с традиционните празници – Василица и Рамазан Байрам; 

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.  

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. 

Самоуважението на учениците, умението да ценят себе си също е предпоставка за 

изграждане на толерантност към другия човек. Като етапи на програма за 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; 

-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 на 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. 

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. Духовността в много отношения се 

определя от дейността и поведението на хората, заобикалящи подрастващите в този период. 

Важна роля в предотвратяването на конфликтите има дисциплината - умението да осигурим 

на подрастващия необходимата за неговото правилно развитие и формиране свобода в 

рамките на разумно подчиняване на общоприетите форми, възпитаващи знания и навици, 

както и осъзнати и приети норми на контрол и самоконтрол.  

 

ІІІ. Без родителската подкрепа проблемът с образованието 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; 

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; 

 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. 

 

IV. 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 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 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. Препоръката ни е следната - децата по-често да бъдат 

сред природата, която е източник на бодрост и здраве, а пръв приятел да им бъде топката, 

федербалът… 

 

V. Извънучебната дейност е многообразна по форма и по вид 

Водени от 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 почерпихме идеи от: 

1. Училищните планове и програми; 

2. Държавните образователни изисквания; 



3. Национални, международни и световни годишнини и събития; 

4. Празници и обичаи; 

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

Така се получи смислена и разнообразна извънкласна и извънучилищната дейност в  

ОУ „Свети Иван Рилски”: празници, конкурси, олимпиади, изложби, фестивали, театрални 

постановки, екскурзии и др. Една част от проявите са станали вече традиционни, други са 

разширени и обогатени, трети - съвсем нови. Всички те спомагат за развитието на детето, 

докосвайки различни страни от неговата душевност, потребности, интереси и желания. Всяка 

една проява е своеобразна и неповторима. 

Можем да отбележим следните мероприятия, осъществявани в училище: 

1. Участия в беседи на здравно-хигиенични теми, безопасност на движение, обществено 

поведение; 

2. Участие в отбелязване на бележити дати от българската история; 

3. Участия в училищни мероприятия и празници; 

4. Участия в извънучилищни мероприятия, запознавайки се и с други култури и обичаи – 

напр. с руската и други европейски  култури; 

5. Възпитаване на екологично самосъзнание; 

  Благотворителността при нас не е моментен акт на състрадание, а традиция, която 

възпитава у малките деца човеколюбие, съпричастност, разбиране и толерантно отношение 

към другите. Немалка част от учениците са отглеждани в дома за отглеждане на деца, 

лишени от родителска грижа, деца на ромски семейства, живеещи в лоши битови условия. 

  С изключително старание сръчните малки ръчички изработват коледни картички. От 

Коледа  се пренасят “В чудния свят на Баба Марта”, където на весела седянка децата в 

групата по интереси сплитат от бели и червени конци мартеници. Една част от тях тази 

година подредихме в красива изложба в сладкарница ”Доналд”- град Велико Търново. По 

традиция Баба Марта ( жена от пенсионерски клуб с. Балван) връзва мартенички на всички 

деца, разказвайки им за легендите и възникването на обичая, а децата изпълняват 

традиционни песни и стихчета.  Така обръщайки се към народните обичаи, децата черпят от 

мъдростта, красотата и посланията в тях. Научават се да уважават създаденото от народното 

творчество. Превръщат се в негови ценители и създатели на красота. 

 Поетично-музикалната композиции “Левски –Апостол на свободата” със своята 

тържественост, яркост и емоционалност оказва благотворно влияние върху духовния свят на 

малките ученици. Пъстрият рецитал от патриотични песни “Моя страна - моя България”, 

включваща песните “Родина”, “Четници се пишат”, ”Вятър ечи”, ”Радецки” и ”Де е 

България” нашите ученици с въодушевление изпълняват на Националния ни празник- 3 март. 

 На  Празника на буквите първокласниците влизат в ролите на  любими герои от 

приказки, филми и комикси. В полет винаги са творчеството, въображението, емоциите и 

приятелствата. 

 Веселият пролетен карнавал  събира децата в училищния двор със смях и глъч, а 

пролетта  посрещаме с песни и игри сред природата. 

 С голямо желание  подготвят изненада за мама и за всички жени в селото, защото 

всички училищни тържества се превръщат в празник на цялата общественост в село Балван.  

 Осмисляйки свободното време на малките ученици създадохме клуб” Млад 

природолюбител”. Инициативите в него биват най - различни – почиствания, залесявания, 

маркиране на пътеки и маршрути, поставяне на табели и кошчета.Това са  екологични 

инициативи, на които се събират деца, водени от любов и загриженост към природата, 

решени да дадат пример чрез труда си. Природосъобразният начин на живот стана основно 

наше предизвикателство към всеки ученик, защото искаме нашите деца да имат определено 

отношение към природата и здравето. 

 Контактът на децата с изкуството дава възможност за изразяване на мисли, чувства, 

отношения; различни възможности за изява; за приобщаване към националните и 

общочовешки ценности. 

 Провеждаме опити и експерименти за  разрешаване на конфликтни ситуации, работим 

по програми за разрешаване на конфликти, гледаме и обсъждаме филми и презентации, а 



използването на всяка конфликтна ситуация в класа и групата за нас е 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. 

И резултатите от извънкласната дейност не закъсняха: 

 Създадохме образователни материали за популяризиране на природното 

богатство и връзката му с човешкото здраве, защото отношението към природата е един от 

критериите за европейско поведение; 

 Приобщихме към дейностите си всички етнически групи, родители и 

обществени институции; 

 С работата си натрупахме опит, да работим в екип и да отстояваме определена 

гражданска позиция. 

 

VІ. Можем да отчетем следните резултати от педагогическата дейност в училище: 

1. Нормализация в отношенията между децата в класа и групата; 

2. Утвърждаване на всички ученици в някои от добрите дела и поставени задачи, 

заслужаващи висока оценка от съучениците им; 

3. Създаване на положително-емоционален климат в класа и групата; 

4. Снижаване на пропуснатите занятия от учениците без уважителни причини; 

5. Подобряване на успеваемостта в клас; 

6. Желание да участват във всички изяви- в училищни и селски мероприятия; 

7.Довеждане до минимум на конфликтните ситуации и желание за тяхното позитивно и 

конструктивно разрешаване.  

 

VІІ. Препоръките ни при решаването  на конфликти в училище в мултиетническа среда  

са: 

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

обосноват своите претенции; 

- не се опитвайте да приписвате на учениците свои разбирания за техните позиции; 

- 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; 

- давайте право на грешка - както на себе си, така и на ученика. Не забравяйте, че не греши 

само този, който нищо не прави; 

- 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; 

- не ценете в учениците само способността да ви разбират и да се съгласяват с позицията ви и 

не се стремете да я налагате прибързано и на всяка цена. Припомнете си казаното от Стендал: 

"Можем да се опрем само на това, което се съпротивлява". 

 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”  
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