
 

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 

 

 

 

 

Уважаеми родители! 
 

                   Проблемът за агресивното поведение е един от най-

сложнитe проблеми на обществеността. Проблем, който 

вълнува и нас. Но без взаимодействие, без вашето пряко 

участие не можем да постигнем траен резултат.      Именно по 

тази причина се обръщаме към вас с надежда, че и вие ще 

прочетете тези препоръки.  
 

 
 

 

 

 

 Решихме да започнем от всяка класна стая, като проведем 

кампания, която нарекохме „Образование на характера”. 
 



 



 По възможност във всеки клас ще бъде проведен час на класа „Разрешаване на конфликтни 

ситуации”. Надяваме се, че и вие ще намерите възможност да говорите с вашето дете на тази 

тема. 

    

Нека тези правила важат и в училище, и в къщи! 
 

 Ако не знаете как да разрешите 

конфликтна ситуация, 
ако искате да намерите разумен изход, 

помнете, че: 

... да разрешиш конфликт, значи да съхраниш, а 

не да разрушиш взаимоотношенията; 

... конфликтът не е победа, а споразумение. 

  

  

              Няма обща „рецепта” за разрешаване на конфликта, но това са възможностите 

(стъпките): 

  

1.  Помислете наистина ли оплакването е основателно, или търсите причина да 

спорите заради самия спор; подходящ ли е моментът и мястото за 

разрешаване на конфликтната ситуация.  

2. Помнете, че конфликтът е общ, взаимен проблем, а не ситуация, в която 

единият печели, а другият губи.  

3. В конфликтна ситуация доминира не разумът, а емоцията. Намерете 

възможност да овладеете емоциите си! Забравете за обвиненията, 

заплахите и насилието!  

4. Спокойно обсъдете случилото се. Дайте един на друг своята гледна точка за 

проблема. Не бягайте от собствената си отговорност.  

5. Не преувеличавайте собствените заслуги, обиди, не демонстрирайте 

собствено превъзходство. Аз=Ти.  

6. Формулирайте своите чувства, възприятия, интереси. Това е важно, за да 

бъдете разбрани.  

7. Не настоявайте на своето предложение (решение), не отхвърляйте 

предложението на партньора. Приемете и разгледайте чуждата гледна точка. 

Предложете на събеседника мислено да застане на вашето място.  

8. Неодобрението насочвайте към проблема, а не към характера и личността 

на опонента.  

9.  Потърсете решения, варианти, изберете най-разумното.  

10. Не се страхувайте да признавате собствените си грешки!  

11. Ориентирайте се към положителното в човека – така вие го задължавате да 

бъде по- добър.  

12. При необходимост потърсете посредник (учител, психолог, родител), който 

може да ви даде разумен съвет.  

13. Уточнете какви ще са вашите взаимоотношения в бъдеще, постарайте се да ги 

запазите добри!  

14. Използвайте конфликта, за да научите нещо полезно.  

15. Взаимно се извинете и си дайте прошка. Така ще се освободите от тежестта 

на гнева, обидата.  



 



 



 

Урок за родители 

 

Децата научават онова, което са изпитали 

Ако децата получават несправедливи упреци, 

те се научават да презират. 

 

Ако децата са заобиколени с враждебност, 

те се научават да се бият. 

 

Ако децата растат в страх, 

те се научават да се тревожат. 

 

Ако изпитвате към децата съжаление, 

те се научават да се самосъжаляват. 

 

Ако към децата се отнасяте с присмех, 

те се научават да се срамуват. 

 

Ако децата се измъчват от ревност, 

те научават какво е завист. 

 

Ако децата живеят с чувство за срам, 

те се научават да се чувстват виновни. 

 

Ако проявявате към децата толерантност, 

те се научават да бъдат търпеливи. 

 

Ако вдъхвате на децата кураж, 

те се научават да бъдат уверени. 

 

Ако децата получават похвала, 

те научават какво е благодарност. 

 

Ако децата срещат одобрение, 

те се научават да харесват себе си. 

 



Ако се отнасяте към децата с благосклонност, 

те се научават да търсят любовта в света. 

 

Ако децата получават признание, 

те се научават да следват целта си. 

 

Ако обграждате децата с разбиране, 

те се научават да бъдат щедри. 

 

Ако децата живеят сред честност и почтеност, 

те научават какво е истина и справедливост. 

 

Ако децата живеят в сигурност, 

те се научават да вярват в себе си и в хората. 

 

Ако децата опознаят приятелството, 

те научават, че светът е хубаво място за живеене. 

 

Ако децата живеят в спокойствие, 

те постигат хармония на духа. 

 

Как живеят вашите деца? 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 


