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Конфликтното поведение  и проявите на агресия в училище имат 

своите дълбоки причини и основания в редица обществени , 

личностни, семейни и социални фактори.  

Начините на решаването им също зависят от тези фактори. 

 В анкетно проучване бяха включени 323 

ученици от 3-ти до 7-ми клас . 
**Като най- чести причини за възникване на конфликт и спорове са 

посочени: 

   -   “обидите „  По-малките ученици /3-ти,4-ти клас/  посочват       и       

„ говоренето зад гърба“.  

   -  „прояви на агресия “ /за 6-ти и 7-ми клас  често и  в интернет/ 

   - „ незачитане на чуждо мнение“ 
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На въпроса  

„Kак решавате споровете по между си?“  

 56% от анкетираните са посочили:  

    *“Чрез         разговор“. 

*“ С помощ от възрастен“  е вторият предпочетен отговор 

/ предимно от учениците от 3-ти до 5-ти клас./ 

 

*Повечето от учениците смятат, че споровете и конфликтите 

могат да бъдат по- бързо и успешно решени при  наличие на  

, който да изслуша безпристрастно страните, 

насърчи разрешаването на споровете в посока сами да 

намерят решение на проблема. 
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Въпросът „Ако някой влезе в конфликт с 

ваш приятел, бихте ли се намесили? „ 

даде възможност да се проследят нагласите на 

учениците за действие в проблемна ситуация. 

По-малките ученици търсят възможности в разговори 

и търсене на учител , а седмокласниците – 

предпочитат да заемат позиция и се намесят лично: 

„Бих застанал между тях, за да предотвратя по-голям 

конфликт“;  

„Бих разговарял с хората, които тормозят приятеля 

ми“. 
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      Възрастовите психологически особености на средното 

детство и началато на тинейджърството се характеризират с 

определени нравствени разсъждения, породени от 

недостатъчния все още социален опит и социални  умения. 

 

Неумението на децата  да:  

*изслушват чуждо мнение; 

* приемат позиции, противоречащи на техните желания; 

*проявяват толерантност към грешките на другите 

  е причина  за  отговори от типа на:  “дразни ме“; „не мога    

да го понасям“; „прави ми се на важен“, посочвани като  

повод  за конфликт. 
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 Училищният екип по медиация цели да подкрепи учебната среда в 

случай на нажежености, неразбирателства и конфликти между ученици, 

учители, родители - да погледнат от различна перспектива и да получат 

спокойна яснота за себе си и за взаимоотношенията си, като насърчи 

разрешаване на споровете по конструктивен начин. 

 Да вдъхнови и допринесе за мотивацията им в учебния процес, за 

осъзнаване на правилата на работа, за душевното им здраве и за тяхната 

лична удовлетвореност, че сами намират решение на проблемите. 

 Да развиват нагласи, които улесняват помирението;  улесняват 

комуникацията при възникнали разногласия; подпомагат промени в 

позициите на участниците, без те да губят собствения си облик; 

 Да изгради култура на общуване и миротворчество в общността им – с 

приветстване на различията, с равностоен диалог, личен пример и 

предаване нататък. 
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   ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА- УЧИТЕЛ,  КООРДИНАТОР 

                                                                                 ТОДОРКА ТОДОРОВА- ГЛАВЕН УЧИТЕЛ 

   АНИ СТОЯНОВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ 

                                                                             ВАЛЕНТИНА ДИМОВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ 

                        МАРИНА ГАБРОВСКА-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

Училищен екип по медиация: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ - ВАРНА 


