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I. За проекта Inn2Diversity 
 

Консорциумът на проекта Inn2Diversity, съставен от 9 организации от 6 европейски страни, като отчита 

предизвикателствата, с които учителите се сблъскват в многообразната училищна среда, си поставя за цел 

създаването и прилагането на нова методология – базирана на менторство – като подход на системно ниво, 

който помага на учителите да управляват многообразната класна стая, да се справят с проблемното поведение 

и да имат инструменти за по-добро ангажиране на учениците и превръщане на учителството в 

удовлетворяваща професия. 

За да постигнат тази цел, партньорите от Inn2Diversity, в рамките на 3 години (2019-2022), съдействат със своите 

знания и опит за разработване на набор от интелектуални продукти (ИП), а именно: 

 ИП1 - Доклад за мерки и програми, които развиват умения за справяне с многообразие и проблемно 

поведение в класната стая, като част от продължаващото професионално обучение на учителите 

 ИП2 - Обучителна програма за управление на многообразието и справяне с проблемно поведение в 

класната стая 

 ИП3 - Координатори на ментори и профил на ментори 

 ИП4 - Учебна програма на курсове за координатори и ментори 

 ИП5 - Менторска програма за ефективно приобщаване 

Проектът Inn2Diversity се фокусира върху подготовката на учителите за управлениеnна многообразието и 

установяване на удовлетворяващи взаимоотношенияnв класната стаяи и превенция на отпадането от училище, 

като им предлагаnедин нов, неформален подход, който предполага тяхното активно участие вnдългосрочното 

развитие на професионалните им компетентности. 

Проектът е базиран на следните цели: 

1. да развие, разпространи и приложи чрез транснационално сътрудничество иновативна обучителна 

програма, свързана с многообразието и справянето с проблемно поведение в класната стая; 

2. да определи подходящите профилни и лични умения за справяне с ученици с проблемно поведение; 

3. да повиши учителската мотивация и удовлетворение от работата на учениците в училище, като по този 

начин допринесе за повишаване обучителната стойност на учителите в името на утвърждаване 

постиженията на учениците в училище и професионалното удовлетворение на учителите; 

4. да разработи менторски модел, който предоставя на учители и училища подходящи методи и 

компетентности за справяне с ежедневните трудности в работата с деца с проблемно поведение; 

5. да оцени ефективността на менторския модел на ниво учения и да установи в каква степен той 

съдейства за установяване на ползотворни взаимоотношения между учители и ученици с проблемно 

поведение. 
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Подход на консорциума 
За да отговори на предизвикателството да разработи подобрена и съвременна методология, инструменти и 

модели за преподаване в многообразната културно-етническа среда на класната стая, консорциумът от 9 

организации от 6 страни (Великобритания, България, Финландия, Италия, Португалия, Румъния) обединява 

усилия за реализацията на проект Inn2Diversity. 

Всички партньори работят заедно, за да: 

• повишат съзнанието на училищата за необходимостта от инвестиране в повишаване квалификацията 

на учителите; 

• адаптират учителската професия към непрекъснато променящата се образователна среда; 

• мотивират и удовлетворят учителите чрез подкрепа, съобразена с техните нужди; 

• съставят нов, специално разработен инструмент, с който учителите да могат да се самооценяват; 

• повишат осъзнатостта сред учителите за нуждата от развитие, гъвкавост и приспособяване към новите 

реалности; 

• разработят менторски процес, който може да се адаптира индивидуално към наставници и 

наставлявани; 

• развият у учениците в училищна среда чувството, че са ценени заради техните различия. 
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II. Учебна програма на курса по управление на 

многообразието и деструктивното поведение 

в класната стая  
 

Програмата за обучение по управление на многообразието и разрушителното поведение в класната стая е 

стратегически ИП за осигуряване на последователна подкрепа на приоритетите, целите, резултатите и 

възпроизвеждането на проекта. Целта е да се провокират нови начини на мислене, които биха били по-

ефективни в превенцията и справянето със социалното изключване, да се създаде осведоменост на училищата 

за необходимостта да инвестират в продължаващо професионално развитие и да се покажат положителните 

резултати от наставническия подход при съвместното справяне с проблемите на многообразието и 

поведението в класната стая. По този начин се акцентира върху създаването на осведоменост на училищата за 

възприемане на перспективата за управление на многообразието и контакт с други по-кооперативни и 

допустими финансово методики за справяне с управлението на многообразието в класната стая, управление 

на деструктивното поведение на учениците и признаване на стойността на инвестирането в квалификацията на 

преподаването и ученето, създаване на мрежа от приобщаващи училища. 

 

Методология на разработване на съдържанието и процес на 

валидиране 
Разработено е ръководство с инструкции за подготовката, изпълнението и оценката на пилотния проект. На 

всеки партньор бяха предоставени задачи и шаблони, които да попълни преди, по време и след пилотните 

дейности. 

Разработените учебни програми са резултат от някои дейности, проведени от всички страни партньори: 

Дейност 1: Предлагане на основната структура на програмата за обучение (учебните планове), подкрепена от 

констатациите на ИП1 

Дейност 2: Обратна връзка с всички партньори относно предложената структура на програмата за обучение 

Дейност 3: Корекции на програмата за обучение (учебните планове) въз основа на обратната връзка с 

партньорите и нейното финализиране 

Дейност 4: Разработване на съдържанието на модулите (на английски език) 

Дейност 5: Преглед и прецизиране/кръстосана проверка на всеки модул (в EN) за одобрение от 

партньорството и превод на всички материали от EN на езиците на партньорите 
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Дейност 6: Пилотиране. 

Дейност 7: Оценка. Участниците имаха възможност да дадат обратна връзка относно съдържанието и 

предоставените материали 

 

Целева аудитория 
Педагози | Учители | Създатели на образователни политики | Училищни директори 

Ключови думи 
Информираност на общността; Класна стая; Разнообразие; Учебна среда; Наставничество 

Език на преподаване 
Езикът на всяка страна партньор (Обединеното кралство, Португалия, Румъния, Италия, Финландия, България) 

Провеждане на курса 
Предполагаше се, че обучението ще се проведе в режим на b-learning, при който обучаемият трябва да 

присъства на онлайн сесии, преди да започне обучението. Онлайн сесиите имат за цел да предоставят 

теоретичните знания, необходими за програмата за обучение. Сесиите "лице в лице" бяха проведени, за да се 

предоставят насоки за теоретичните знания и да се развият уменията и компетенциите на обучаваните с 

помощта на активни методи. Въпреки това обучението беше съобразено с държавите и нуждите на 

обучаващите се групи и обучителите коригираха начина на обучение, продължителността на обучението на 

Face- на лице или онлайн сесиите или учебните материали, които да се използват, в съответствие със 

съответните обучаеми и реалността в страната (по отношение на пандемичната ситуация). 

Цели 
Целите на обучението са: 

• Да даде възможност на специалистите да се справят с многообразието в класната стая 

• Да се разберат най-добрите стратегии за справяне с деца със СОП 

• Разпознаване на съответните теоретични подходи и тяхното приложение в контекста на класната стая 

• Идентифициране на стратегии за повишаване на ангажираността и мотивацията на учениците в 

класната стая 

• Разбиране на значението на ефективната комуникация и създаването на положителни 

взаимоотношения 

• Идентифициране на стратегиите за социално-емоционално учене 

• Разпознаване на значението на ръководството на класа 
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• Разбиране на начините за намаляване на прилагането на мерки/политики като отстраняване от 

училище 

• Разбиране на груповото поведение и социалното влияние 

• Идентифициране на ефективни училищни политики 

Резултати от обучението 
В края на обучението обучаемите трябва да могат да: 

• По-добро разбиране на стратегиите за управление на класа 

• Предоставяне на решения за подобряване на средата в класната стая 

• да разберете значението на лидерството в учебната среда 

Учебно съдържание 
Модул Съдържание 

Модул I – Управление на класната 
стая & Поведение на групата 

• Подходи за управление на класната стая 
• Основни компоненти на груповото поведение и социалното 

влияние 
• Стратегии за справяне с деца със SEBD 
• Когнитивно-поведенчески интервенции (КБ) 

 

Модул II - Взаимоотношения и 
Социално емоционално учене 

• Асертивно общуване 
• Насърчаване на положителни взаимоотношения 
• Модели на подкрепа от връстници и нейното влияние 
• Управление на конфликти 
• Развитие на умения за социално-емоционално обучение (SEL) 

в класната стая 
 

Модул III - Лидерство, Динамика в 
класната стая & Мотивация на 
ученика 

• Трансформиращото лидерство и ролята на учителите като 
лидер 

• Умения и стратегии, свързани с лидерството в класната стая 
• Значение на училищния климат и влияние върху поведението 
• Динамика и мотивация на класа 
• Участие на родителите 

 

Модул  IV - Ефективни практики и 
политики в контекста на училището 

• Социален капитал и ефекти и ползи от социалния капитал 
• Основни концепции, модели и процеси в областта на 

наставничеството 
• Възстановителни практики в класната стая 
• Ефективни европейски практики в училищния контекст 
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Времетраене 

Установеният минимален брой учебни часове е 12 часа, включително онлайн и дейности на живо, както е 

представено в следващата таблица: 

Модули Времетраене 

На живо Онлайн Общо 

Модул I – Управление на класната стая 
& Поведение на групата 

2 часа 1 час 3 часа 

Модул II - Взаимоотношения и 
Социално емоционално учене 

2 часа 1 час 3 часа 

Модул III - Лидерство, Динамика в 
класната стая & Мотивация на ученика 

2 часа 1 час 3 часа 

Модул  IV - Ефективни практики и 
политики в контекста на училището 

2 часа 1 час 3 часа 

Общо 
 

8 часа 4 часа 12 часа 
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III. Обучителни модули 

Модул I – Управление на класната стая & Поведение на 

групата 

1. Екологична перспектива върху управлението на класната стая 

Бронфенбренер (2005) описва структурата на човешката екология като случваща се в рамките на „поредица от вложени и 

взаимосвързани структури“ (стр. 45). Тези структури включват пет социални системи: 

 микросистема - най-близка до детето и включва структурите, с които детето има пряк контакт; обхваща 

взаимоотношенията и взаимодействията на детето с непосредственото му обкръжение; включват семейство, 

училище, квартал или среда на грижа за децата. 

 мезосистема - предоставя връзката между структурите на микросистемата на детето; връзката между учителя на 

детето и неговите родители, между неговата църква и квартала, между детето и неговите съученици/връстници 

и т.н. 

 екосистема - определя по-голямата социална система, в която детето не функционира пряко; въздейства върху 

развитието на детето като взаимодейства с някои структури в неговата микросистема; работно време на 

родителите или на обществените семейни ресурси: детето може да не е пряко ангажирано на това ниво, но то 

чувства положителната или отрицателната сила, която се ангажира при взаимодействието с неговата собствена 

система. 

 макросистема - съдържа културни ценности, обичаи и закони (напр. вярването в културата, че родителите трябва 

да бъдат еднолично отговорни за отглеждането на своите деца, че културата е по-малко вероятно да предостави 

ресурси, за да помогне на родителите. Това, на свой ред, засяга структурите, в които функционират родителите).  

 хроносистема - тази система обхваща измерението време, така както то се отнася до средите на детето; време на 

смъртта на родител, или вътрешно, като физиологическите промени, които настъпват с растежа на детето. 

 

Фигура 1 - Екологически модел в класна стая (Източник: https://www.researchgate.net/figure/Bronfenbrenners-Ecological-Approach-
1979_fig2_283898647) 
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Бронфенбренер твърди, че въпреки че едно дете може да не е пряко ангажирано на всички тези нива, то изпитва 

положителните или отрицателните въздействия от влиянието, което настъпва при взаимодействието на различните 

пластове. 

Пример: отговорността за образованието се пада на учителите или е споделена с родителите; учителите, в контекста на 

класната стая, се считат за вложени в рамките на училищата, а училищните общности се влияят от по-широката политика 

и контекста на обществото. 

Екологичната перспектива разглежда децата като активни участници в своето развитие. Децата едновременно се 

адаптират към и влияят на взаимодействията, които се случват около тях. От екологическа перспектива, една класна стая 

е околната среда, в която учениците са събрани с един учител, за да бъдат ангажирани с дейности, които имат 

образователни цели и резултати за учениците. От тази гледна точка, съществуват няколко важни черти или измерения на 

класните стаи, които вече са установени, когато учителите и учениците влязат в класната стая, и които е важно да бъдат 

взети под внимание: 

 Многоизмерност — голям брой събития и задачи се случват в класните стаи; класната стая е многолюдно място, 

в което много хора с различни предпочитания и възможности трябва да използват ограничено количество 

ресурси, за да постигнат широка гама от социални и лични цели. 

 Едновременност – много неща се случват едновременно в класните стаи; например, докато помага на отделен 

ученик по време на работа в седнало положение, един учител трябва да наблюдава останалата част от класа, да 

потвърди останалите искания за съдействие, да се справи с прекъсванията и да следи времето. 

 Неотложност—съществува бързо темпо на събитията в класната стая;  поради това, в повечето случаи учителите 

разполагат с малко свободно време за размисъл преди да действат. 

 Непредсказуемост—събитията в класната стая често приемат непредвиден обрат; събитията се случват 

едновременно и така, често е трудно да има очакване как ще протече една дейност в конкретен ден с конкретна 

група ученици. 

 Публичност—класните стаи са обществени места и често голяма част от учениците стават свидетели на събитията; 

всяко дете обичайно може да види как се държат останалите и какво отношение получават те. 

 История—класовете се срещат 5 дни в седмицата в продължение на няколко месеца и така събират общ набор от 

преживявания, рутинни действия и норми, които предоставят основа за провеждането на дейностите.  

Всички тези фактори се съчетават, за да породят искания и напрежение върху участниците, когато дейностите се 

разиграват в тази среда. Тези искания и напрежение се упражняват особено върху учителите, които поемат 

професионална отговорност като възрастни за планирането и наблюдаването на дейностите в класната стая. 

Екологически, това напрежение и искания са източниците на задачата по управление на класната стая, а именно, да се 

установи и поддържа ред в образователните дейности, които запълват наличното време. 

 

Мултидисциплинарни екипи 

Екзосистемата, както вече беше споменато, включва услуги и системи, от които детето не е пряка част. Добър пример и 

важна част от взаимодействието между детето и училището са мултидисциплинарните екипи. 

Мултидисциплинарният екип (МдЕ) е група от педагози с различен опит (например: учител, специален учител, терапевт, 

социален работник, медицински и психологически специалисти). Тези екипи имат отговорност да анализират и оценяват 

данните от учениците с комплексни потребности. Това сътрудничество на различните професионалисти от 
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мултидисциплинарния екип помага да се уверим, че неговата намеса при учениците е всеобхватна и че оценката или 

действията не са неправилно повлияни от една гледна точка. 

MdT носи отговорност за събирането на данни за учениците, които могат да повлияят на техните потребности в и извън 

училището, като например: 

• медицинска история 

• образователни резултати 

• формални и неофициални оценки 

• наблюдения на социалното поведение 

• просоциални умения за справяне 

• съсредоточаване и внимание 

• управление на задачите 

• саморегулация 

Тези данни помагат за определяне на модела на намеса при конкретен ученик и за установяване на ефективността на 

последващите действия. Един по-широк набор от инструменти може да включва комбинация от академични и социални 

и емоционални цели (SEL). Липсата на отчитане на всички фактори може да накара участващите специалисти да пропуснат 

по-ефективни интервенции или дейности. 

Мултидисциплинарният подход има потенциала да предостави набор от услуги в подкрепа на ученици в неравностойно 

положение в образователната система, като например преждевременно напускане на училище или ученици с 

деструктивно поведение, като предлага многостепенна подкрепа в няколко области: 

• езиково развитие 

• подкрепа за психичното здраве 

• емоционална подкрепа 

• умения за превенция на тормоза 

• работа с маргинализирани семейства 

• развитие на родителски умения 

За да се случи това, е необходим стратегически подход, който да се фокусира върху комплексните нужди на учениците. 

Вместо всеки член на екипа да работи разединено, това изисква всички да имат общо разбиране за резултатите, които 

искат да постигнат за всеки ученик, и да определят как могат да впрегнат своите съвместни опит. Изследванията 

подчертават някои ключови изисквания за ефективното функциониране на МдТ: 1) подходящи лидерски стратегии; 2) 

приобщаващи комуникативни умения; 3) умения за разрешаване на проблеми; 4) развитие на споделени стратегия; 5) 

споделяне на ресурси и информация за учащите се с цел намиране и оптимално решение (Downes, 2011). 

 

2. Подходи и стилове на управление на класната стая  

Управлението на класната стая може да бъде дефинирано като „действията и стратегиите, които учителите използват, за 

да разрешат проблема с реда в класните стаи“ (Doyle, 1986, p. 397). Ефективните учители използват правила, процедури и 

рутина, за да осигурят активното участие на учениците в ученето и използват управлението, не за да контролират 

поведението на учениците, а за да му влияят и да го насочват по градивен начин, за да подредят сцената за 

обучение(McLeod, Fisher, & Hoover, 2003). 
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Стиловете на управление на класната стая въздействат пряко върху ефективността на един учител, както и върху усещането 

за изявяване и удовлетворение в тази роля. Baumrind (1971) посочва 4 ясно различими стилове на управление на 

класната стая, свързани с количеството контрол, което учителят демонстрира и нивото на ангажираност на учениците в 

класната стая, което позволява да се оценят техниките за управление на класната стая и да се избере стил: 

 Авторитарен: високо ниво на контрол върху класната стая, но ниско ниво на ангажираност на учениците. Този 

учител строго прилага правилата, разпределя местата за сядане и предоставя много преки инструкции; избягва 

близка връзка с учениците; често знае много малко за домовете на своите ученици и не отдава голямо значение 

на връзката дом-училище. Този учител обича плановете и не би толерирал проблемно поведение в класната стая; 

очаква учениците да останат тихи и не насърчава активните обсъждания;  очаква се бързо и неоспорвано спазване 

на изискванията; неподходящото поведение среща строго наказание. 

 Снизходителен: ниски нива на контрол и ангажираност; не изготвя планове за уроците; учениците поемат контрол 

за учебния час, а учителят не прави почти нищо, за да промени това. Те не знаят много за учениците; 

взаимодействат малко с учениците и проявяват малко интерес към нуждите на учениците. 

 Отстъпчив: високо ниво на ангажираност с учениците, но ниско ниво на контрол. Този учител е загрижен за 

учениците и губи авторитет като се държи приятелски с тях; подготвен е за уроците, но няма възможност да 

насочва учениците достатъчно, за да представи уроците. Като цяло, учениците правят това, което искат, а учителят 

им позволява свободно да се изразяват. Учениците рядко получават наказания и учителят ги насърчава сами да 

вземат решения. 

 Авторитетен: Високи нива на контрол и ангажираност на учениците; строг, но справедлив; предоставя 

положително насърчаване за добре свършена работа, насърчава обсъжданията в клас и обмисля разумни 

последствия за поведението. Авторитетният учител е ангажиран с успеха на учениците и е загрижен за това, което 

им се случва извън училището. Правилата са последователни и редовно се прилагат, разбира 

предизвикателствата, пред които са изправени учениците и е внимателен, когато определя очакванията; 

насърчава автономността и независмостта на учениците. 

 

Фигура 2 – Стил на управление на класната стая (Източник: https://classroomchampion.com/classroom-management-styles/) 

Как Вашият стил на управление на класната стая въздейства върху резултатите на учениците? 

 Като учител Вие сте оценяван съгласно успеха на Вашите ученици (представяне по време на стандартизирани 

тестове) 

 Съществува връзка между стиловете на управление на класната стая и социално-емоционалното благополучие на 

Вашите ученици 

 Стилът на управление на класната стая също въздейства върху техния успех в академичните области 
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 Учениците посещават, участват и се представят по-добре, когато се чувстват чути и оценени от своя учител. 

Изборите при управлението на класната стая могат да имат редица важни ефекти: 

 Да насърчат общността или разделянето 

 Да доведат до яснота или объркване 

 Да създадат психология на успеха или на провала 

 Да бъдат освобождаващо влияние или да задълбочат несправедлива социална класова структура 

 Да благоприятстват климат на мотивация и радост или такъв на липса на интерес и неблагодарна работа 

Изследователите са открили, че действията и отношението във връзка с управлението на класната стая могат да бъдат 

разликата между това учителите да имат чувство на удовлетвореност от своята работа и чувство, че техните умения се 

използват успешно или чувство на изтощение и нещастие. Как учителите подхождат към управлението на класната стая 

съществено ще определя степента, до която те се чувстват успешни и удовлетворени от своето преподаване  (Fallona & 

Richardson, 2006). 

3. Трансформиращо управление на класната стая 

Трансформиращото управление на класната стая (ТУКС) е подход, които приема, че практиките по управление на класната 

стая имат мощен дългосрочен ефект върху развитието на учениците и възможността на учителите да бъдат успешни. Този 

подход приема, че е възможно високо функциониране във всяка класна стая и че някои педагогически практики водят до 

по-голяма функционалност, докато други водят до по-голяма дисфункция. Поради това, ако бъде проектирана успешно, 

всяка класна стая може да бъде трансформиращо място. ТУКС е модел, чиято идея е, че проблемите не налагат реакция, 

по-скоро причините за тези проблеми трябва да бъдат открити и модифицирани (Shindler, 2010). 

 

Матрицата на управлението 

Shindler (2010) предлага четири квадрата, които 

характеризират различните подходи към управлението 

на класната стая и преподаването като цяло: 

 4-стил или доминатор 

 3-стил или активатор 

 2-стил или водещ 

 1-стил или фасилитатор 

 

 

Съгласно автора, въпреки че съществуват предимства и недостатъци при всяка ориентация, ориентацията от 1 или 2 стил 

ще доведе до по-голяма степен на успех, както за учителите, така и за техния ученик и здравословна класна стая с напълно 

функционален набор от правила, отговорности и споделени очаквания. 

Съгласно тези препоръки в този модул, ще се фокусираме върху 1 стил или Подход на управление на фасилитатора: 

1 стил насърчава естествено състояние на учене с използването на стратегии за управление, които предоставят права на 

учениците и създават среда на удовлетворяване на нуждите. Крайната цел на този подход е да се създаде клас, който се 

Фигура 3 – Матрица на управлението (Адаптирана от 

Шиндлерr, 2010) 
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насочва и управлява сам. Тези управленски цели на учителите се определят с умишлено насърчаване на вътрешната 

мотивация на учениците и чувството им за лична отговорност. Поставя се акцент върху процеса на учене над крайните 

продукти и върху личностното израстване, отколкото получаването на награди или успеха на учениците при относително 

сравнение с другите ученици. Тази ориентация цени дългосрочните права на учениците в сравнение с методи, за които се 

счита, че могат да работят краткосрочно. Целта е не просто ученикът да изглежда зает със задача, но да знае, че ученето 

е надграждане към положителна ориентация спрямо самото учене. Педагогическите подходи са типично конструктивни, 

сътруднически и основани на проблема (Shindler, 2010). 

 

Фигура 4 - Different approaches in classroom Различни подходи в класната стая (Адаптирано от Shindler, 2010) 

Характеристики на класна стая от 1-стил (Shindler, 2010): 

 Учителят като фасилитатор и лидер. Учителят не е шеф, полиция или присъстващ, а лидер. Ролята на учителя е да 

създава условия за учениците, за да постигнат най-доброто; не е нито снизходителен, нито доминиращ; той е 

целенасочен в усилията си да насърчава споделена визия сред членовете на класа и ефективно да улеснява и 

управлява тази визия. 

 Само-отговорност. Учениците в класната стая от 1-стил действат отговорно, защото разбират, че е в полза на 

класа и тях самите. За разлика от клас, ориентиран около учителя (отговорността се определя чрез следване на 

насоките), в класа, ориентиран около учениците, тя се определя чрез вземане на решения, които са добри за 

групата, демонстрирайки отговорност спрямо целите, договорени от групата и допринасяйки за по-високите нива 

на учене и функциониране. 
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 Ясни косвени очаквания. Очакванията са споделени и разбрани на задълбочено ниво. Да се знаят очакванията не 

е само да се помнят; става въпрос да има разбиране защо те са ценни и защо всеки ги приема; нещата са по-

добре. 

 Обучение, ориентирано към учащия. Учебна програма и обучение, които ангажират и оправомощават учащите, 

ще помогнат да се насърчават целите на класната стая от 1-стил по-лесно отколкото при методите, ориентирани 

повече към учителя. Предоставянето на учениците на контрола върху тяхното обучение и владеенето на 

управлението на техния клас води до най-трансформиращите резултати. 

 Самонасоченост. Целта на класната стая от 1-стил е учениците да се научат да се самоуправляват и да 

демонстрират самодисциплина. Учениците учат, че единствената истинска дисциплина е самодисциплината. 

 Вътрешни форми на мотивация. Структура, която насърчава вътрешните спрямо външните форми на мотивация. 

Точно както учениците преживяват удовлетворяващия нуждите ефект от извършването на смислена работа, те 

признават, че да носиш отговорност, да мислиш за нуждите на останалите и да ти бъдат дадени права върху 

решенията, които те засягат, също представлява удовлетворяване на нуждите. 

 За разлика от това учениците да отговарят на волята на учителя, групата взема под внимание благото на 

колектива, когато взема решения. Класът от 1-стил работи като екип, като всички членове признават, че могат да 

постигнат своя потенциал единствено като работят в сътрудничество с другите членове. 

 Психология на умишлено насърчаване на успеха. В класната стая от 1-стил, учителят поддържа осъзнатост за това 

как неговите действия допринасят за психологията на успеха на учениците. Трите под-фактора на вътрешния локус 

на контрол, приемане и принадлежност и ориентация към растеж, предоставят обектив, който да насочва 

вземането на решения. 

 Обществен договор. Основата на управлението в класната стая от 1-стил е добре утвърдена система за социални 

връзки, очаквания и правила. 

Как да се създаде общност в учебната стая? 

 Членство и споделена идентичност. Членовете на общността споделят уникална идентичност, която поражда 

чувство за принадлежност и членство. Всяка общност има отличителни качества, които членовете приемат за свои 

собствени 

 Общо предназначение и цели. На определено ниво общността работи, за да постигне нещо съвместно. Има цел и 

причина да съществува, която работи в полза на нейните членове 

 Общностни задължения в допълнение към социалните задължения. Общностите, както всеки друг 

функциониращ орган, изискват социални задължения. Това, което ги прави общност, обаче, са техните общностни 

задължения. Като социалните задължения са насочени към такива въпроси като „Каква е моята отговорност към 

групата? „Какво мога да очаквам от останалите?“, „Какво мога да направя, за да направя общността по-добра?“, 

„Когато имам нужди, на кого мога да разчитам?“. 

 Традиции, ритуали и история. С времето, общността развива история и споделена история. За да бъде 

отбелязана тази история, общността спазва традиции и колективно помни своето минало. Обичаите и ритуалите 

действат като връзка в общността, като създават споделен набор от ценности и начин на живот. 

Ефективно управление на съвместна класна стая  

Съвместното учене е обучаващото ползване на малки групи ученици, които да работят заедно, за да увеличат максимално 

собственото си учене и ученето на останалите. Различава се от традиционните методи на обучение, основани на 

конкуренцията (учениците работят един срещу друг, за да постигнат академична цел) и индивидуалистично учене 

(учениците работят сами, за да постигнат учебните си цели) (Johnson & Johnson, 2017). Средата на съвместното учене може 

да насърчи участието на учениците и мотивацията за училище и обучение, както и да улесни интегрирането и да 
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предотврати дискриминацията, действайки като сценарий за дейност, при която учениците имат възможност да се 

свържат един с друг и да се учат от уменията и компетенциите един на друг (Hijzen et al, 2006). 

Ползи: 

 положителен ефект върху ученето на учениците в сравнение с индивидуалните или конкурентите условия 

(Johnson & Johnson, 1999; Slavin et al., 2003) 

 има потенциал да отговори на нуждите на повече стилове на учене през повечето време отколкото 

индивидуализираното пряко обучение (Shindler, 2004b) 

 междуличностните умения и уменията за сътрудничество, които могат да бъдат научени при дейност по 

съвместно учене, преподават умения, които са съществени за по-нататъшния личен и професионален успех. 

Четвърто, има потенциал да постигне ниво на ангажираност, което другите форми на обучение не могат  (Slavin 

et al., 2003) 

 може да бъде мощно средство спрямо няколко трансформиращи цели, включително изграждане на общностни 

връзки, усвояване на умения за разрешаване на конфликти, научване да се вземат предвид нуждите на другите и 

учене да си ефективен член на екипа (Watson & Battistich, 2006). 

 изследванията в областта на неврологията посочват, че учениците са по-ангажирани по време на съвместното 

учене. Сканирането на учениците разкрива, че мозъците на учениците са много по-активирани и ангажирани, 

когато обясняват идея на партньор, отколкото, когато само слушат или просто отговарят на въпросите на учителя 

(Carter, 1999; Rilling et al, 2002). 

Съвместните дейности трябва да имат наличие на следните 5 елемента: 

1. Положителна взаимозависимост. От членовете на екипа се изисква да имат доверие един в друг, за да постигнат 

целта. 

2. Индивидуална отговорност. Учениците от една и съща група са отговорни за специфични задачи и играят своята 

роля в постигането на целта. 

3. Взаимодействие. Въпреки че част от груповата работа може да бъде извършена самостоятелно, някои дейности 

или задачи следва да се изпълняват интерактивно. Това означава, че членовете на групата трябва да предоставят 

обратна връзка един за друг. В допълнение, те трябва да направят изводи заедно и, което е по-важно, да обучават 

и насърчават всички членове. 

4. Подходящо използване на уменията за сътрудничество. Учениците се насърчават да развиват и упражняват някои 

умения като изграждане на доверие, лидерство, вземане на решения, комуникация и управление на конфликти 

5. Групови процеси. Членовете на екипа определят групови цели, правят оценка на това, което правят като екип 

редовно и планират следващите стъпки, които ще трябва да направят в бъдеще (Johnson & Johnson, 2017). 

 

Защо съвместното учене е важно в класната стая?  

Класните стаи представляват предизвикателен контекст за учениците с поведенчески проблеми. Съвместното учене 

приканва учениците да установят по-близки връзки с другите ученици и връстници. То насърчава компетенции по 

отношение на толерантността или разрешаването на различията, като ги кара да разбират и да се съгласяват, че всеки има 

глас в групата (Brock & Carter, 2015). В този подход, учениците имат тенденция да показват (Jonhson & Jonhson 2017): 

 по-големи академични постижения 

 по-задълбочено разбиране на обучаващите материали 

 подобрено представяне по отношение на време за задачи, които е необходимо да изпълнят 
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 по-малко разрушително поведение 

 по-ниски нива на тревожност и стрес 

 повишена вътрешна мотивация за учене 

 по-голяма способност да виждат ситуацията от перспективата на другите 

 по-положителни и подкрепящи взаимоотношения с връстниците 

 по-високо самочувствие 

Поведение в учебната стая и динамика на „малката група“ 

Billson (1986) сравнява класната стая с малка група. Авторът прилага принципите на динамиката на малката група, така 

както се изучават и разбират в социологията, към това, което се случва в класната стая: „По-дълбоката осъзнатост относно 

процесите в малката група може да подобри обучаващата ефективност на преподавателите от колежа, както и да  тяхната 

способност да повишат нивата на участие на студентите, да увеличи индивидуалната и груповата мотивация, да стимулира 

ентусиазма и да улесни комуникацията в класната стая.“ (стр. 143). 

И така, кои принципи на динамиката на малката група могат да ни помогнат да подобрим разбирането за това което 

се случва в нашите класни стаи? 

1. Всеки участник в групата е отговорен за резултата от взаимодействието на групата. Основната отговорност 

принадлежи на преподавателя, но той държи студентите да споделят значителна отговорност също така. 

Препоръчва се отговорността да се обсъжда със студентите и да се разглежда възможността на студентите да 

бъде позволено да планират определени сегменти от курса или може би да предложат принос относно тежестта 

на различните задачи на курса. 

2. Когато хората се чувстват психологически в безопасност в една група, техните нива на участие се увеличават. Това 

не е особено нова или иновативна идея, но е нещо, което учителите често вземат за даденост. Учениците могат 

да бъдат накарани да се чувстват в по-голяма безопасност, когато имената им се знаят, когато първите им опити 

да дадат принос получат положителна обратна връзка и когато учителят избягва сарказъма и присмеха. 

3. Лидерът на всяка група служи като модел за тази група. Начинът, по който преподавателите играят своята роля, 

включително как представят очакванията за студентите, изпълняват отговорностите си и се справят с 

привилегиите, които се подразбират за професионалната роля, имат дълбок ефект върху това как студентите 

изпълняват своята роля. 

4. Групата определя свои собствени норми на поведение и ще очаква спазването им. Тези норми могат да се 

простират до преподавателя. Същите политики и процедури могат да се използват и при все това класовете 

реагират на тях различно. В някои класове, учениците спорят на дълго и на широко относно отговорите на изпита. 

В други класове, те искат удължаване на крайния срок за заданията. Учителите трябва да са наясно с тези норми 

и ако работят срещу техните цели, те трябва да бъдат обсъждани открито с учениците. 

Идеята, че взаимоотношенията между връстниците са важни за развитието на децата винаги е била основна в 

психологията на развитието и за да се разбере, че в класната стая тези взаимоотношения в рамките на групата могат да 

имат положителен и отрицателен ефект. Въпреки това, важно е да се разбере, че взаимоотношенията между връстниците 

могат да се използват в полза на благополучието в класната стая и че са от основно значение за (Wentzel, 2005): 

 социалното развитие 

 да се научиш как да се разбираш с останалите 

 съчетаването на индивидуалните нужди с нуждите на по-голяма социална структура 

 научаване как да получаваш помощ и подкрепа 
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 привеждане на себе си в съответствие с по-широката култура на връстниците и за завършването на година, в 

която нещата станат сериозни 

 когнитивно, афективно и поведенческо развитие 

 развитие на идентичността и за експериментиране с възможни самоличности по време на юношеството 

 

4. Социални, емоционални и поведенчески затруднения (SEBD) 

SEBD е общ термин, който се използва за описване на редица социални, емоционални и поведенчески затруднения, 

изпитвани от много деца и млади хора в днешното общество. Съществуват много различни дефиниции на SEBD, въпреки 

това, не съществува абсолютна дефиниция (Howarth and Fisher, 2005). Това подчертава сложностите на SEBD за отделния 

индивид, неговото семейство и специалистите. Въпреки липсата на ясна дефиниция, SEBD се класифицират както като 

специална образователна нужда, така и като увреждане. Един от преобладаващите въпроси в областта на SEBD е 

двусмислието в разбирането и идентифицирането на индивидите, които могат да имат социални, емоционални и 

поведенчески затруднения, с онези, които имат по-малко сериозни проблеми с дисциплината (Evan, Harden, Thomas 2004). 

В Практическия кодекс на Специалните образователни потребности (СОП) (2001) дефиницията е изменена, за да включва 

социалните затруднения и разширена към социалните, емоционалните и поведенческите затруднения (SEBD), кодексът 

определя онези със социални, емоционални и поведенчески затруднения (SEBD) като: 

Деца и млади хора, които проявяват черти на емоционални и поведенчески затруднения, които са уединени или 

изолирани, разрушителни и обезпокоителни, хиперактивни и им липсва концентрация; онези с незрели социални 

умения; и онези, проявяващи предизвикателно поведение, възникващо от други сложни  специални потребности ( стр. 

60) 

Това описание описва разнообразие от характеристики, свързани с това разстройство и признава, че подобно поведение 

може да се развие от други специални образователни потребности. Това представлява по-широк спектър от поведения, 

свързани с емоционални и социални затруднения и остава открито за личната интерпретация на онези, които 

взаимодействат с тези деца. 

Предизвикателното поведение в класните стаи изисква необичайно количество от времето и усилията на обучаващите, 

което понижава времето, налично за насърчаването на подходящо поведение. Поведението на ученика може да се счита 

за девиантно, когато той проявява твърде много от определено поведение (напр. физическа или вербална агресия, 

разрушителност) или недостатъчно от определено поведение като социални взаимодействия (Chandler et al., 1999). 

 

 

Поведенческите разстройства се групират в две групи (Gresham & Kern, 2004):   

 Външно поведение - насочено към социалната среда и може да се характеризира като насочен навън начин на 

реакция (напр. агресия, разрушителност, противопоставяне/незачитане и импулсивност/хиперактивност). 

 Вътрешно поведение – насочено към индивида и представлява свръхконтролиран и ръководен от вътре модел 

на поведение (напр. социално уединение, депресия/дистимия, тревожност, соматични проблеми, обсесивно-

компулсивно поведение и селективен мутизъм) 
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Външните поведенчески проблеми се характеризират като „притесняване“ на останалите в социалната среда, а 

вътрешното поведение като „смущаващо“ за индивида. Поведенческите характеристики на деца с EBD, често водят до 

тяхното отхвърляне в социалните групи, непопулярни сред връстниците и нежелани в класните стаи, където тяхното 

поведение може да бъде разрушително, неуважително, неприятно и извънредно трудно за управление от учителите. 

Приблизително 1% от населението в училищна възраст е идентифициран като ученици с EBD и нуждаещи се от специална 

подкрепа. Но, специалистите преценяват, че реалният процент е от 3% до 6% от населението в училищна възраст най-

вероятно има емоционални или поведенчески разстройства, които изискват намеса (Landrum, 2011).  

 

 

Моделът А В С:  

Методът АВС е описан за първи път от Bijou (1968). Въпреки това, записването на поведение чрез графиките АВС в момента 

е общоприета практика сред много специалисти, които се занимават с предизвикателното поведение. АВС записването е 

начин за събиране на информация с цел да се определи функцията на поведението на детето. Това се прави чрез 

разделяне на Вашите наблюдения на три елемента: 

 Предшестващи фактори (A): какво се е случило непосредствено преди поведението да настъпи. 

 напр. Когато е поискано да се спрат или започнат специфични задачи или дейности, напр. преход между 

задачи; Особено лесна или трудна задача/дейност; независима работа; групова работа; да им се казва 

„не“; силни шумове или ярка светлина; Коментар или действие от друго дете; липса на внимание (напр. 

учителят се е отклонил към друг ученик, или връстниците работят тихо и не гледат детето); В състояние 

на „свободна игра“ (без инструкции или насока) 

 важно е да бъдат взети под внимание предшестващите фактори, които не са непосредствени и включват 

по-широката среда. Тези „бавни“ тригери се отбелязват в началото на сесия на запис и биха могли да 

включват: Време от деня (което влияе на глада и нивото на енергия/умора); лекарства; нарушаване на 

рутината; семейни събития като нов брат или сестра или загуба на близък човек; присъствието на 

конкретни хора/деца. 

 Поведение (B): специфичните действия или поведение на интереса. 

 Напр. хвърляне на книга на пода, игнорирана молба и продължава да играе с играчка; удря шумно с 

химикал по чина; говори, без да вдига ръка; става от стола си 

 Най-общо се смята, че поведението има една от четири функции (често се посочва като акроним SEAT: 

o Сензорна (Sensory) – усещането е добро. 

o Бягство (Escape) – от средата или ситуацията. 

o Внимание (Attention) – от другите (възрастни или връстници). 

o Осезаемост (Tangible) – достъп до специфично нещо като играчка или храна 

 Последствия (C): Какво се е случило непосредствено след като поведението е настъпило 

 Повтаряне на молбата от учителя или от другия възрастен, предоставяне на избор, поведението се 

игнорира (не се предприема действие), предметът или играчката се отнема/се получава, време за 

почивка/изпращане извън класа, упрек от учителя или другия възрастен (отрицателно внимание), 

похвала или насърчаване от учител или друг възрастен (положително внимание) 
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Кога е полезно да се прилага моделът АВС? 

 затруднения с определено дете 

 определено поведение от целия клас, което Ви разочарова 

 стигане до първоизточника на конкретния проблем в класната стая 

 проследяване как се държи едно дете през деня по време на различните предмети или в различните класни стаи 

 необходимо е да управлявате поведението на деца, които имат специални образователни потребности (СОП), 

затруднения при учене или аутизъм, когато предизвикателното поведение често се проявява в резултат от 

желание или нужда, на която не е отговорено 

 

5. Цялостен училищен подход 

Цялостният училищен подход (WSA) е концепция, която варира в няколко източника. Редица международни инициативи, 

включително онези на Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и други използват различни термини, за 

да опишат холистични, обширни подходи в отговор на проблемите със здравето и благоденствието на учениците, 

персонала в училище и по-широката общност, За  SDERA (Училищна програма за обучение относно наркотиците и пътната 

безопасност) (няма дата) подходът включва всички членове на училищната общност, ученици, персонал, родители и други 

членове на общността. Не става въпрос само за това, което се случва в учебната програма, а става въпрос за целия учебен 

ден, проповядвайки, че ученето се случва не само чрез формалната учебна програма, но също и чрез ежедневния опит на 

учениците в живота в училище и извън него. Необходимо е училището да се занимае със здравето и благополучието на 

своя персонал, ученици, родители/лица, полагащи грижи и по-широката общност чрез трите ключови компоненти, 

работещи в унисон, за да постигнат подобрено здраве и благополучие: 

 Учебна програма:  обучение и учене, как е решено това и начинът, по който обучението се предоставя и ученето 

се ангажира. 

 Околна среда:  Физическата среда, характерът на обществото и ценностите, както и политиките и структурите, 

разработени, за да се създаде благоприятна среда за живеене, учене и работа. 

 Партньорства и връзки в общността:  вътрешни партньорства с родители, персонал и ученици и външни 

партньорства с други училища, здравни работници, правителствени и неправителствени организации. 

Този подход се основава на еко-холистичен модел, имайки предвид физическите, социалните, менталните, 

емоционалните измерения и тези на околната среда на здравето и благополучието (Parsons et al 1996). Той признава, че 

доброто здраве на индивида не може да бъде постигнато само чрез собствените му усилия, но че здравето също се 

формира от обкръжението, в което той живее, работи и ходи на училище. 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-UK01-KA201-062089 — 

 

Подкрепата на Европейската комисия на създаването на тази публикация не представлява одобрение 

на съдържанието, което отразява възгледите единствено на авторите, и Комисията не носи отговорност 

за каквото и да е ползване на информацията, съдържаща се тук. 

 

   23 

 

  

Цялостният училищен подход признава, че всички аспекти на училищната 

общност могат да въздействат върху здравето и благополучието на 

учениците и че ученето и здравето са свързани. SHE1 (Училища за здраве в 

Европа, няма дата) препоръчва фокус върху шест компонента, за да се 

постигне подходът към цялото училище. 

1. Здравните училищни политики са ясно определени документи или са 

приети практики, които са създадени, за да насърчават здравето и 

благополучието. Тези политики могат да регулират кои храни могат да се 

сервират в училище или да дават предписания как да се предотврати или 

как да се реагира на тормоза в училище. Политиките са част от училищния 

план. 

2. Физическата училищна среда включва сградите, площадките и околността на училището. Например, създаването на 

здравословна физическа среда може да включва училищните площадки да бъдат направени по-привлекателни за отдих 

и физическа дейност. 

3. Училищната социална среда е свързана с качеството на взаимоотношенията сред и между членовете на училищната 

общност, напр., между учениците и между учениците и училищния персонал. Социалната среда се влияе от 

взаимоотношенията с родителите и по-широката общност. 

4. Отделните здравни умения и компетенции за действие могат да бъдат насърчавани чрез учебния план, а именно такива 

както училищно здравно образование и чрез дейности, които развиват знания и умения, които дават възможност на 

учениците да изграждат компетенции и да предприемат действия, свързани със здравето, благополучието и 

образователните постижения. 

5. Общностните връзки и връзките към училището и ключови групи/индивиди в заобикалящата общност. Консултирането 

и сътрудничеството със заинтересованите участници в общността ще подкрепи усилията на училището за насърчаване на 

здравето и ще подкрепи училищната общност в техните действия за насърчаване на здравето. 

6. Здравните услуги са местните и регионалните училищни здравни услуги или услугите, свързани с училището, които 

отговарят за здравеопазването на учениците и насърчаването на здравето, предоставяйки преки услуги на учениците. Това 

включва ученици със специални нужди. Здравните работници могат да работят с учителите по специални въпроси, напр. 

хигиена и сексуално образование. 

6. Когнитивно-поведенчески интервенции 

Когнитивната поведенческа интервенция се основава на вярването, че поведението е с посредничеството на когнитивни 

процеси. Тези интервенции включват обучението да се използва вътрешна реч („вътрешен монолог“), за да се 

модифицират основните познания, които засягат поведението.  Интернализацията на само-заявленията е от основно 

значение за развиването на самоконтрол и неадаптивните само-заявления се разглеждат като допринасящи за 

                                                 
1 Намира се на: https://www.schoolsforhealth.org/concepts/whole-school-approach 

Фигура 5 – Цялостен училищен подход: https://www.partnersinprevention.org.au/resources/whole-school-

approach/) 
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отрицателните вярвания за себе си, които могат да допринесат значително за поведенчески проблеми в детството  

(Mahoney, 1974). 

 

 

Използвайки техниките на този подход, учащите се научават да разглеждат своите собствени мисли и емоции, да 

признават, когато отрицателните мисли и емоции ескалират по интензитет и тогава да използват стратегии, за да променят 

своето мислене и поведение (Brock, 2013). Тези интервенции имат тенденция да се използват от учащите, които 

демонстрират проблемно поведение, свързано със специфични емоции или чувства, като гняв или тревожност. 

Когнитивните поведенчески интервенции често се използват във връзка с други доказателствени практики, включващи 

социални наративи, затвърждаване и интервенция, прилагана от родителите. 

КПИ включва: 

 поведенческа интервенция (напр., моделиране , обратна връзка, затвърждаване) 

 когнитивна медиация (напр., мислене на глас) за изграждане на т. нар. нов „шаблон за справяне“. 

Например: да не се удря или бута връстник, когато ни дразни, може да бъде постигнато чрез вътрешен монолог като „Това 

ме вбесява, но първо трябва да се успокоя и да помисля за това.“ Основното схващане на КПИ е, че поведението (напр., 

удрянето или бутането на връстник при дразнене) минава през когнитивни събития (напр., „Ще го оставя да прави това“) 

и че индивидите могат да влияят върху когнитивните събития, за да променят поведението. Редица изследвания показват, 

че обучаването на децата на когнитивни стратегии може да заздрави про-социалното поведение и да намали 

неадаптивното поведение като хиперактивност/импулсивност, разрушителност и агресия. Накратко, използвайки КПИ в 

рамките на класната стая, Вие можете да снабдите Вашите ученици с уменията да запазят контрол върху своите 

поведенчески  избори в разнообразни ситуации дори и когато учителите не са наоколо. 

Когнитивните стратегии инкорпорират рамка на „начин на мислене“, която учениците да използват, когато модифицират 

поведението си, вместо изрична инструкция „какво да мислят“ от учителя. Най-важното е, че КПИ са системи, ориентирани 

към учениците, което позволява на учениците да обобщят своето новоусвоено поведение много повече отколкото 

системи, оперирани от учителите, които разчитат на външни процедури за награждаване и наказание (Harris & Pressley, 

1991). 

Съществуват няколко стъпки за прилагането на тези стратегии (Riccomini, Williams Bost, Katsyannis, & Zang, 2015): 

A) Когнитивни компоненти 
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Обучават учениците на стратегии, които насърчават саморегулирането, увеличават положителното поведение и 

намаляват неподходящото поведение, а именно, пряка инструкция в конкретна стратегия за различаване на проблеми, 

самообучение, умения за комуникация, релаксация и ситуационна самоосъзнатост. Компонентите на разрешаването на 

проблемите включват: 

 Разпознаване на проблема. Учениците се обучават в разпознаване на проблема и им се дават възможности да 

практикуват разпознаването на проблемни ситуации (използват се ролеви игри, реални и хипотетични проблеми, 

за да се помогне на учениците да разпознаят съществуването на проблемите) 

 Определяне на спецификата на проблема. Учениците се упражняват да описват проблема, включително, кой е 

въвлечен, къде е възникнал проблемът и какво се е случило. Учениците се насърчават да разглеждат проблема 

от своята собствена перспектива (анализирайте ситуационните проблеми, за да съдействате на учениците при 

научаването как да изразяват проблемите) 

 Разработване на процес за разрешаване на проблема. Учениците се обучават на всички стъпки в процеса на 

разрешаването на проблеми чрез моделиране от учителя, корективна обратна връзка и положителна подкрепа. 

Учениците се научават да подреждат стъпките в последователен процес, който подпомага да се стигне до 

подходящо решение на проблема (използване на ролеви игри, дейности по групово обсъждане и 

самонаблюдение, за да се преподаде систематичният процес) 

 Генериране на алтернативни стратегии за разрешаване на проблема. Използвайки организиран метод, 

учениците се научават да генерират алтернативни решения чрез мозъчна атака на различни стратегии за 

разрешаване на проблема, като използват въпроса „Какви са вашите възможни решения?“ Научаването на 

създаване на алтернативи е положително свързано с увеличаване на уменията за разрешаване на проблеми и 

социалните адаптации по време на житейския път. 

 Оценяване на последствията от всяка алтернатива. Учениците се научават да идентифицират най-ефективното 

решение и най-осъществимите алтернативи, както и последствията за всяка алтернатива по отношение на ползи 

и рискове. Този компонент предлага жизнена практика при вземането на подходящи бъдещи избори. 

 Вземане на решение относно ход на действие и опитването му. Учениците се насочват да вземат решения 

относно най-добрата алтернатива за разрешаване на проблема и да опитат избраната алтернатива (използване 

на ролеви игри, за да се репетира и приложи решението и тогава да се обсъдят последствията) 

 Оценка на ефективността на избраната алтернатива. Учениците получават съдействие при определяне дали 

решението е проработило и им се обяснява, че първоначалният избор не винаги може да разреши проблема и 

може да е необходимо да се обсъдят другите алтернативи. 

 

B) Поведенчески компоненти 

Систематичните процедури за награждаване на учениците за намаляване на разрушителното поведение и използването 

на стратегиите за разрешаване на проблеми, включително ползването на социални утвърждения и признание. Следните 

стъпки са включени в съставянето на договор за непредвидени ситуации: 

 Учителят определя специфичното поведение, което се изисква от ученика. 

 Учителят и ученикът идентифицират подкрепата, за която ще работи ученикът (ще бъде на разположение на 

ученика единствено за посоченото поведение). 

 Учителят съставя договора за поведение, посочващ точните условия на договора, включително количеството и 

вида поведение, което се изисква и размера и честотата на наградата. Договорът би следвало също да посочва 

метода и честотата на събиране на данните. 

 И двете страни подписват договора. 

 Учителят наблюдава специфичното поведение и награждава ученика съгласно условията по договора. 
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Модул II - Взаимоотношения и Социално емоционално 

учене 

1. Стилове на комуникация 

Хората комуникират един с друг както вербално, така и не вербално. Ние предаваме нашите мисли и чувства чрез думите 

– вербално и невербално чрез езика на тялото, тона на гласа, изражението на лицето, жестовете и действията. 

Изследванията показват, че съществува несъответствие между вербалното и невербалното послание, ние имаме 

тенденция да вярваме на второто. Започвайки от двете форми на комуникация, съществуват три стила на комуникация 

във взаимоотношенията: 

 пасивен 

 агресивен 

 асертивен 

Известно е, че хората използват и трите стила на комуникация в разговор и когато ситуацията го изисква, те се отнасят 

само до един стил  (Pipas & Jaradat, 2010). 

Както Vries, Bakker-Pieper, Konings, и Schouten (2013) доказват, комуникационните стилове се основават на шест области:  

 Изразителност - разговорливост (колко човек допринася към разговора), след това идва доминирането на 

разговора (води разговора, без да предостави на останалите много възможност да допринесат и/или да изразят 

своите мисли), след това идва хуморът (да бъдеш комичен или забавен) и накрая непринудеността (да 

взаимодействаш с останалите по професионален начин) (Barnett & Johnson, 2016). 

 Прецизност -  структурираност (да свързваш една мисъл с друга), когато става дума за замисленост (да мислиш 

внимателно преди да говориш), след това идва съдържателността (склонност за обсъждане на важни теми) и най-

накрая лаконичност (използването на малко думи за комуникация) (Barnett & Johnson, 2016). 

 Вербална агресия - ние изпитваме гняв (реагираме раздразнително на хората) и авторитарност (настояваме 

другите да спазват исканията ни), след това идва унижаването (да принизяваш останалите) и най-накрая липсата 

на подкрепа (не се отделя време за грижите на останалите) (Barnett & Johnson, 2016) 

 Задаване на въпроси – неконвенционалност  (предлагат се идеи и или теми, които не се обсъждат обичайно в 

разговор), що се отнася до философстване (участие във философски разговори и теми), след това идва 

любознателността (осведомяване или задаване на въпроси) и най-накрая аргументираност (когато ти харесват 

аргументи и спорове ) (Barnett & Johnson, 2016). 

 Емоционалност - сантименталност (да станете видимо емоционални и да плачете), след това идва тревожността 

(да се говори много за притесненията), след това идва напрежението (ставате напрегнат или ви е трудно да 

запазите спокойствие) и накрая отбранителността (ставате лесно раними) (Barnett & Johnson, 2016). 

 Манипулативност на впечатлението - предразполагане (опит да станете по-привлекателен или харесван), следва 

чарът (използване на чар или флиртуване), след това идва непроницаемостта (да не бъдете лесно разбран и да 

бъдете загадъчен) и най-накрая прикритостта (избягване на пълно разкриване) (Barnett & Johnson, 2016). 

 

Тези 6 области са организирани също така и в 3 основни стила на комуникация (Barnett & Johnson, 2016): 

 Интегриращ стил - Състои се от силен интерес от индивида и от другото лице. Този стил е свързан със 

сътрудничеството на двете страни в конфликт относно въпроси като откритост, споделяне на информация и 

анализиране на различията. Например: училищен директор се среща с конфликтните страни и договаря 
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възможни решения по открит, доверяващ се начин. Страните виждат проблема, разсъждават помежду си и се 

опитват да намерят различни решения относно проблема 

 услужлив стил - демонстриране на ниска загриженост за себе си и висока загриженост за останалите. Този стил се 

отнася до отделните опити да се намалят различията и да се подчертаят общите черти, за да се удовлетвори 

притеснението на останалите. Този стил счита намирането на различни решения да е безсмислено, което налага 

директорите в училище да са предпазливи към конфликтните решения 

 доминиращ стил - демонстриране на висока загриженост за себе си и ниска загриженост за останалите. Този стил 

се идентифицира с ориентация печалба-загуба, а очакванията и нуждите на останалите като цяло не се зачитат в 

този стил. Например: училищен директор, който се равнява по едната страна и игнорира нуждите и очакванията 

на другата. 

 

Асертивна комуникация 

 

Асертивната комуникация е възможността да се предават мисли, чувства, нужди, докато все пак се обръща внимание на 

правата на останалите, поради това, изследванията препоръчват, че родителите и училищата е важно да продължават да 

предоставят стимули за асертивна комуникация в подрастващите (Yuliani, Etika, Suharto & Nurseskasatmata, 2020). Да 

общуваш асертивно е, когато казваш каквото искаш да кажеш, твърдо, спонтанно, честно и директно, като запазваш своето 

достойнство и права, а в същото време не обиждаш другия – така че, без да го нападаш като човек, но отнасяйки се строго 

към неговото поведение (Pipas & Jaradat, 2010). Асертивното общуване означава, първо, да знаеш какви са твоите нужди 

и как да ги постигнеш. Поради това, целта на комуникацията е да се спечели, но и да се разрешат проблемите и да се 

постигнат максимални резултати. По отношение на социалните или професионалните взаимоотношения, асертивната 

комуникация е средният път и предполага искане за своите права и отричане на задачите по обикновен, директен начин. 

Асертивността е компромис между пасивна комуникация, при която се съгласявате с всичко, което казва насрещната 

страна и агресивна комуникация, когато се противопоставяте на всяка реплика и имате желание да се наложите (Pipas & 

Jaradat, 2010). Асертивната комуникация е ефективна адаптация към конфликтни ситуации. Във всяка организация, 

комуникацията се подобрява, ако съществува открит диалог без агресия и злонамереност. Асертивността включва 

възможността да изразите Вашите мнения и гледни точки; да имате възможност да кажете „не“, без да изпитвате вина; 

да имате възможност да помолите за това, което искате; да изберете как да живеете живота си без да се чувствате вина 

за това и да имате възможност да поемате рискове, когато чувствате необходимост (Pipas & Jaradat, 2010). 

 

 

Основните принципи на асертивната комуникация са (Pipas & Jaradat, 2010): 

 комбинация от пасивен и агресивен стил 

 изисква честност и сила и се характеризира с това, че хората се борят за своите права, докато остават чувствителни  

за правата на другите 

 изисква баланс между това, което лицето иска и това, което искат другите 

 открито отношение към себе си и останалите 

 откритост към изслушването на другите гледни точки и уважение към останалите 

 най-подходяща за добро дългосрочно взаимоотношение 

 позволява ви да аргументирате своето мнение, без да сте агресивни и да не се чувствате унижени  

 

Някои хора бъркат асертивността с агресия, като считат, че и двете поведения предполагат да изразиш своите нужди и 

права. Главната разлика между тях е уважението към другите хора, с които се срещате в асертивния стил. Те уважават себе 

си и останалите и винаги мислят спрямо „печалба-печалба“. Агресивните хора използват тактики за манипулация, тормоз 
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и нямат уважение към другите. Те мислят отрицателно за останалите и не вземат под внимание възгледите на останалите. 

Пасивните хора не знаят как да комуникират своите чувства и нужди. Те се страхуват от конфликт толкова много, че 

предпочитат да скрият своите истински чувства и нужди, за да запазят мира с останалите. Те позволяват на останалите 

винаги да са победители във всеки конфликт и това води до фатална загуба на себеуважение. Хората, които усвояват това 

умение, имат по-малко конфликти, по-малко стрес, поради което те посрещат своите нужди и психическо състояние и са 

в значително подобрено здраве (Pipas & Jaradat, 2010). 

.  

 

Ползи на асертивната комуникация при управлението на разрушителното поведение 

Концепцията за асертивност е въведена от експерти по поведенческа терапия, като се твърди, че асертивността 

предотвратява тревожността и намалява депресията. Посочва се, че асертивното поведение води до подобряване на 

представата за себе си(Pipas & Jaradat, 2010). Поведенческият компонент на асертивността включва редица невербални 

елементи като: 

 Зрителен контакт: асертивният човек ще гледа събеседника си в очите. Липсата на зрителен контакт може да 

изпрати нежелани послания като: „Не съм сигурен какво да кажа“ или „Много ме е страх“; 

 Тон на гласа: дори и най-асертивното послание ще изгуби от своята значимост, ако е изразено с приглушен глас 

(това ще породи впечатление за несигурност) или твърде категорично, което може да активира депресивно 

поведение в събеседника; 

 Стойка: асертивната поза на един човек варира от ситуация на ситуация. Въпреки това, съществува преценка, че 

в повечето случаи субектът трябва да стои изправен: не твърде скован, тъй като изразява състояние на 

напрежение, не много отпуснат, тъй като останалите могат да изтълкуват тази позиция като неуважителна; 

 Изражения на лицето: за да бъде посланието асертивно по естествен начин, мимиката трябва да е подходяща и в 

съответствие със съдържанието на посланието. В противен случай, например, ако някой се усмихва, когато казва 

нещо, което го притеснява, страната предлага двусмислена информация, която изменя смисъла на 

комуникацията; 

 Своевременност на съобщението: и най-ефективното асертивно послание губи своето значение, когато е прието 

в неподходящото време. Така, например, нито един шеф няма да реагира благоприятно на искане за увеличаване 

на заплащането, независимо колко добре е направено това, ако служителят се обърне към него, когато се готви 

да се яви пред комисия под контрола на дружеството; и 

 Съдържание: дори и ако всички останали условия са изпълнени, посланието няма да постигне своята цел, ако е 

твърде агресивно, с намерение да обвини другия, или, напротив, е изразено по много срамежлив и пасивен 

начин. 

  

Насърчаване на положителните взаимоотношения 

Съществуват значителни доказателства, които посочват положително съотношение между взаимоотношението учител-

ученик и социалната компетенция на ученик (напр. Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2001). Положителните 

взаимоотношения със значими възрастни в рамките на училището може да насърчи подобреното приспособяване на 

ученика към училището. Ученици, които имат положителни взаимодействия с учителите, проявяват по-малко 

поведенчески проблеми отколкото учениците с лоши или манипулативни взаимодействия с учителите Birch & Ladd, 1997; 

Hamre & Pianta, 2001; Murray & Greenberg, 2000).  

 

Съгласно Monroe (2006) учителите могат да инициират и поддържат положителни взаимоотношения с учениците чрез: 
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 изразяване на топлина, грижа и доверие 

 насочване на положително внимание към ученика 

 предоставяне на насърчаване и емоционална подкрепа 

 признаване на силните страни на ученика 

 проявяване на интерес към дейностите и живота на учениците 

 чувствителност към нуждите на ученика 

 признаване, че задаването на събития или последствия влияе на поведението 

 

2. Подкрепа от връстниците 

 

Процесите и ползите от подкрепата на връстниците се основават на различни теории с произход в социалната психология, 

като принципите на социалната подкрепа, теорията за социалното учене, теорията за социалното сравнение и теорията за 

самоопределянето. 

 социалната подкрепа се отнася до положителни психо-социални взаимодействия с останалите, с които 

съществува взаимно доверие и грижа. Положителните взаимоотношения са съществени, тъй като те допринасят 

до положителната адаптация и са буфер срещу стресиращите фактори, като предлагат емоционална поддръжка, 

самоуважение, увереност, както и насоки и обратна връзка (Solomon, 2004).   

 теорията за социалното учене предполага, че връстниците, поради техните съответни преживявания, са по-

достоверни ролеви модели за другите и че взаимодействието с връстници, които успешно се справят със своите 

преживявания, е по-вероятно да доведат до положителна промяна в поведението (Salzer & Shear, 2002). 

 принципите на социалното сравнение, твърдят, че индивидите се чувстват по-комфортно при взаимодействието 

с останалите, които споделят общи характеристики с тях самите и при взаимодействието с останалите, които се 

възприемат като по-опитни от тях, на връстниците получават усещане за оптимизъм и нещо, към което да се 

стремят (Festinger, 1954) 

 теорията за самоопределяне приема, че индивидите имат право да определят собственото си бъдеще и са по-

склонни да изпълнят своите решения отколкото решението, взето от другите относно тях (Deci&Ryan, 1985). 

 

Дефинициите на подкрепа от връстниците варират, като отразяват различни културни контексти и теоретически подходи. 

Въпреки това, е много важна концепция в училищната среда, тъй като дава посока на желанието на хората да бъдат 

активни граждани в своето училище. Понастоящем, подкрепата на връстниците се използва широко във формални и 

неформални програми и е установено, че има положително въздействие върху индивидите със споделени заболявания, 

състояния или ситуации. Потенциалните положителни резултати от ползването на подкрепата от връстниците са изброени 

по-долу. (Solomo, 2004):  

 Благоприятстват създаването на социални контакти 

 Подобряват качеството на живота 

 Насърчават благополучието 

 Подобряват уменията за справяне 

 Подкрепят приемането на заболяване/ситуация 

 Подобряват спазването на правилата 

 Намаляват притесненията 

 Увеличават удовлетвореността от социалния и здравния статус 

Системите за подкрепа от връстниците в училищна среда най-общо се определят като гъвкави рамки, в които децата и 

младите хора се обучават да предлагат емоционална и социална подкрепа на съученици (Cowie & Smith, 2010) чрез 
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подходящо обучение в умения като менторство, активно слушане, разрешаване на спорове, сприятеляване и представяне 

на проблемите на младите хора в училищните съвети (James, Cowie, & Toda, 2013). 

Може да се дефинира също и като предоставяне на емоционално, оценяващо и информационно съдействие от член на 

създадената социална мрежа, който притежава знания и опит относно специфично поведение или сходни черти, като 

целевата аудитория (Orzechowska & Muhammad, 2020). Системите за подкрепа от връстниците могат да приемат много 

форми, в зависимост от целта, за която са създадени. Най-общо, става въпрос за използване на споделен личен опит за 

предоставяне на информация, социално взаимодействие, емоционална подкрепа и практическа помощ, често по начин, 

който е от взаимна полза (Cowie & Wallace, 2000). Подкрепата на връстниците се различава от другите форми на подкрепя, 

тъй като се предоставя от човек с подобен опит, като този на хората, на които се помага. 

За индивида, подкрепата на връстниците увеличава броя на социалните взаимоотношения и предоставя образование за 

подкрепа на положителни поведения за справяне, както и информация относно ресурсите, налични отвъд 

непосредствения връстник, предоставящ подкрепа. На свой ред, подкрепящите своите връстници, могат да изпитат 

чувство на авторитет, помагайки на връстник, докато в същия момент изграждат собствената си увереност и сила. В 

образователна среда, най-ефективно е, когато е част от по-широка структура за подкрепа, като цялостна училищна 

политика против тормоз (Cowie & Jennifer, 2007). Съществуването на система за подкрепа от връстниците е от основно 

значение тъй като (Cowie, 2020): 

 предоставя насока на желанието за активна роля в поддържането на добър социален климат 

 позволява на ученици и учители да се грижат едни за други 

 характеризира се с чувствителност към онези, които могат да изпитват социални или емоционални 

затруднения в своето всекидневие 

В училищна среда съществуват деца и млади хора, които спонтанно действат, за да помогнат на другите в беда, но тези 

умения могат също да бъдат и научени спрямо алтруистично поведение. Развитието на тези умения е много важно, тъй 

като съществуването на системи за подкрепа от връстниците е свързано с емоционалното здраве и благополучие на 

децата и младите хора по време на формиращите им години. Нуждата да се насърчават системите за подкрепа от 

връстниците е видна, тъй като живеем във време, когато психичното здраве на младежите е съществен проблем, особено 

в западните култури. Подкрепата на връстниците играе ключова роля в създаването на безопасна социална среда, където 

има грижа за насърчаване на безпристрастието, приобщаването и справедливостта за всички. Съществува нарастваща 

загриженост към разбирането на подкрепата от връстниците, тъй като (Cowie, 2020): 

 

 тя е от полза за насърчаването на социалната свързаност сред децата и младите хора 

 Подкрепата от връстниците е съществена, за да им помогне да изградят близки взаимоотношения 

 Подкрепата на връстниците е необходима, за да се удовлетвори нуждата на човек да играе смислена роля в 

своята социална група (което указва още по-голямо въздействие, имайки предвид важността да принадлежиш 

към социална група в детството и в юношеството). 

 

 

Влияние на подкрепата от връстниците 

 

Програмите за подкрепа от връстниците добиват все по-голяма популярност в Европа и някои изследвания насочват към 

факта, че болшинството младежи е развило някаква форма на система за подкрепа от връстниците (Houlston, Smith & 

Jessel, 2009). Тези системи се възприемат като подпомагащи насърчаването на емоционалното здраве и благополучието 

https://www.researchgate.net/profile/Kamila-Orzechowska
https://www.researchgate.net/profile/Shahid-Muhammad-4
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в училищата (Houlston, Smith & Jessel, 2011), бидейки мощен фактор за подобряването на чувството за безопасност на 

учениците от агресията и тормоза в училище, например (Cowie et al., 2004). 

В европейските училища системата за подкрепа от връстниците понякога се състои от приемането на подход за 

другарство/сприятеляване или медиация (Houlston, Smith & Jessel, 2009). Някои училища с по-малки ученици включват 

други дейности за връстниците, предоставящи подкрепа, като водене на игри, помощ при четене и осъществяване на 

индивидуална работа с уязвими ученици, на които им е трудно да си намерят приятели (Thompson & Smith, 2011). От друга 

страна, средните училища обичайно обучават ментори връстници, за да изградят методите, като да са на разположение в 

стая, „в която можеш да се отбиеш“, семинари в групи за помощ при учене, менторство на по-малки ученици в нужда и 

активни умения и такива за разрешаване на проблеми (Thompson & Smith, 2011). 

Stacey (2009) утвърждава, че връстниците, предоставящи помощ имат голямо влияние върху учениците, тъй като има 

потенциал да помага на по-малки ученици – жертви на кибер тормоз и да предлага стратегии за справяне. Всъщност, 

проучванията трайно откриват, че връстниците, предоставящи подкрепа, могат също да се възползват от своята практика 

(James, Cowie, & Toda, 2013): 

 подобряване на чувството за увереност в тяхната способност да общуват 

 радост, че предлагат ефективна помощ 

 личностно развитие 

 усещане, че правят нещо полезно за своята училищна общност 

 гордост от стойността на тяхната роля на предоставящи подкрепа на своите връстници 

 

Онези, които се възползват от системите за подкрепа от връстниците, съобщават, че ги смятат за полезни, тъй като (Smith 

& Watson, 2004):  

 

 предоставят помощ, когато изпитват междуличностни затруднения, като това да ги тормозят 

 помагат за справяне с виктимизацията 

 чувстват, че има някой, който ги изслушва 

 предоставят възможност за изследване на редица стратегии за справяне с проявяващ разбиране връстник  

 

Фондацията за психичното здраве (2002) също посочва ползите за училищата и поведението на учениците, когато 

съществуват силни системи за подкрепа от връстници, а именно удовлетвореност от системите и схващане, че училищният 

климат се подобрява след въвеждането на система за подкрепа от връстници, оказват влияние при намаляването на 

нивата на тормоз и увеличават възприятието на учениците за безопасност. Cowie and Smith (2010) също правят 

заключение, че системите за подкрепа от връстниците, които се насърчават широко в училищата, като цяло се разглеждат 

по положителен начин и че директорът и персоналът, които ръководят схемите, играят съществена роля в интегрирането 

на системите за подкрепа от връстниците в по-общите училищни политики относно емоционалното здраве и 

благополучието на учениците. 

 

Разработването на инициативи за подкрепа от връстниците изглежда е свързано с нарастващата важност да се справяме 

със социалните проблеми в рамките на училищата. Подкрепата на връстниците може да бъде ефективно средство за 

подобряване на социалните взаимоотношения на децата и младите хора и емоционалния климат на училищата, особено 

имайки предвид нуждата от мерки против тормоза в рамките на образователните системи. Наличието на система за 

подкрепа от връстниците в едно училище често предлага рамка, в която участниците могат да играят активна роля при 

противостоенето на поведение, което болшинството счита за проява на лош вкус, като това има потенциал (Cowie, 2014).: 

 да разшири защитеността отвъд непосредствената приятелска група 

 да подпомогне развитието на училищна общност 
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 да предостави релевантност на принципите на равенство, грижа за останалите и емпатия за чувствата на 

останалите 

 съвместна работа в хармония 

 да предостави инструмент, чрез който учениците могат да имат активна роля 

 

 

Модели на подкрепата от връстниците 

 

В училищата и образованието, най-известните модели за подкрепа между връстници са следните: 

 Менторство от връстници: осъществява се в учебни среди като училища, обичайно между по-голям и по-опитен 

ученик и нов ученик или по-малък ученик. Този модел се използва основно в средните училища, където малките 

ученици, които се местят в друг клас през годината, могат да се нуждаят от помощ, за да свикнат с нова програма 

и структура на училищната рутина (Kaye, Beverly, Jordan-Evans & Sharon, 2005) 

 Изслушване от връстници: друг модел на подкрепа от връстниците, който е широко използван в училищата, в 

които се обучават връстниците, предоставящи подкрепа, ( в рамките на училищата, други институции като 

университети), да бъдат активни слушатели (Brown et al, 2001) 

 Медиация от връстници: модел, който позволява справянето със случаи на тормоз, като жертвата и мъчителят се 

събират заедно, използвайки техники за медиация. 

 

3. Управление на конфликти 

 

Разбиране на конфликта 

Присъщ на човешкото състояние е конфликтът с другите, със себе си и с институцията, което е залегнало в образователното 

взаимодействие (Pérez-de-Guzmán et al., 2011), като причините за това се дължат на различията в културата, личните 

ценности, нуждите, интересите и правомощията (Almost et al., 2016). По този начин, не е възможно да открием училище, 

в което да няма конфликтни ситуации, тъй като съществуването на конфликт е част от ежедневието, разкриващо се в 

огледалото на социалния конфликт и по този начин е място, което води до настъпването на конфликти. Конфликтът може 

да се определи като „…когато две или повече страни имат различия във вярванията, ценностите, позициите или 

интересите, независимо дали отклонението е реално или възприето“ (Barsky, 2007, p. 2). Използването на тази дефиниция 

за конфликт улеснява разбирането как конфликтът е общоприето явление в училищната среда всеки ден. 

Училищният конфликт се определя като несъгласие между индивиди или групи относно идеи, интереси, принципи и 

ценности в рамките на училищната общност, като страните възприемат, че техните интереси са изключени, въпреки че 

могат и да не са (Pérez-Serrano and Pérez-de-Guzmán, 2011). Както е посочено от Silva and Dota (2013) „Конфликтните 

епизоди са част от ежедневието на всяко училище, което налага необходимостта учителите да работят с конфликта, а не 

срещу него“ (стр. 69). В отсъствието на необходимите умения, учителите, които не са способни да разрешават и управляват 

конфликтни ситуации, се сблъскват с един от най-важните времеемки проблеми, които трябва да се приложат към 

образованието и обучението на учениците (Argon, 2014). 
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Най-честите училищни конфликти настъпват между ученици и ученици и ученици и учители (Hojbotãa et al., 2014). По този 

начин, Shahmohammadi (2014) посочва конфликтните отношения на учениците, които включват широка гама от 

неприемливи поведения, като липса на участие в клас, причиняване на ситуации на насилие и разрушителност спрямо 

връстниците (напр., вербално: обиждане на връстниците; и физически: разрушаване на училищните съоръжения и 

оборудване, както и материали на връстниците). 

Относно конфликтите във взаимоотношението учител-ученик , Göksoy и Argo (2016) посочват следните причини: 

 невъзможност за комуникация (напр., безразличие, липса на уважение, лична преценка, упорство, 

недоразумение); 

 личен произход (напр., ненужни оплаквания, високи очаквания/амбиции, предразсъдъци и културно-

икономически различия); 

 политически/идеологически (напр. неприязън към различни идеи, нетолерантност и настояване на лични 

преценки); 

 организационни причини (напр., неспазване на правила, пренебрегване на задължение, отрицателно 

въздействие на социалната среда, учебната програма, невъзможност за образоване и несправедливи практики 

при разпределянето на задачите). 

Последствията от конфликта засягат индивидите и това как се случва управлението на междуличностния конфликт 

определя дали резултатите са положителни или отрицателни (Park and Antonioni, 2007). Поради това, Morris-Rothschild и 

Brassard (2006) посочват, че конструктивните стратегии за управлението на конфликтите са важни при поддържането на 

положителна обстановка в класната стая. 

Конфликтът често е необходим, за да се повдигнат и адресират проблеми, насочва работата към най-подходящите 

въпроси, помага на хората да бъдат „истински“, мотивира ги да участват, помага на хората да научат как да разпознават и 

да се възползват от своите различия. Конфликтът е проблем, когато препятства продуктивността, понижава морала, 

причинява повече и по-трайни конфликти и когато води до неподходящо поведение (Ghaffar, 2010). Колкото по-добре 

обучаващите и учениците разбират естеството на конфликта, толкова по-способни са те да управляват конфликтите 

конструктивно. 

Модел на ескалация на Glasl 

Най-известният и признат в литературата модел на ескалация на конфликта е създаден от Friedrich Glasl, (Jordan,2000). 

Моделът на ескалация на Glasl е много полезен инструмент за диагностика за фасилитатора на конфликта, но също е ценен 

и като средство за проява на чувствителност на хората към механизмите на ескалация на конфликта. Тази чувствителност 

може да доведе до по-голяма осъзнатост за стъпките, които човек следва да избягва да предприема, ако желае да 

предотврати ескалацията на конфликт извън контрол. Вместо да се търсят причините в отделните личности, моделът 

подчертава как съществува вътрешна логика в конфликтните взаимоотношения, произтичаща от невъзможността за 

„доброкачествени“ начини за справяне с противоречащите си интереси и гледни точки. Необходими са съзнателни усилия, 

за да се устои на механизмите за ескалация, които се разглеждат като имащи свой собствен импулс. 
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Фигура 6 - Стратегии на – Glasl за ескалация на конфликти  (Източник: https://wall-skills.com/2017/glasls-stages-of-conflict-escalation/) 

Glasl очертава ескалацията в девет низходящи етапа, при които първите три етапа все още могат да се опишат като 

„ситуации печалба-печалба“. Етапи четири до шест могат да се назоват „печалба-загуба“, т.е., само едната страна в 

конфликта може все още да спечели и накрая, в етапи седем до девет имаме „ситуация на загуба-загуба“. В тази фаза, има 

само губещи и накрая остава важно единствено да бъде унищожен опонентът, дори и с цената на изгубване на всичко от 

ваша страна. Когато се използва медиация, нивата на ескалация на Glasl помагат да се оцени в коя фаза на конфликта се 

намират страните понастоящем. Това помага да се реши, кой метод за справяне с конфликта трябва да бъде използван, 

или дали този конфликт все още може да бъде разрешен чрез медиация. 

 

 Фази 1 – 3 на печалба-печалба 

Етап 1 – Задълбочаване: Конфликтът започва с напрежение, напр. обичайният сблъсък на мнения. Това е често срещано и 

не се счита за начало на конфликта. Когато от това се развие конфликт, мненията стават по-съществени. Комуникацията 

между страните все още се основава на взаимност: основният статус на ангажираните лица като отговорни човешки 

същества е признат и всеки се опитва да бъде справедлив при взаимодействията. 

Етап 2 – Дебати: От този момент нататък, страните по конфликта измислят стратегии, за да убедят другите в своите 

аргументи. Различията в мненията водят до спор. Правят се опити другата страна да се постави под натиск. Развива се 

черно-бяло мислене. 

Етап 3 – Действия вместо думи: 

Страните по конфликта увеличават напрежението върху съответната друга страна, за да наложат своя начин или да 

наложат своето собствено мнение. Разговорите се прекратяват. Не се осъществява никаква вербална комуникация повече 

и конфликтът става по-интензивен бързо. Състраданието за „другия“ е изгубено. 

  Фази 4 – 6 на печалба – загуба  
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Етап 4 – Коалиции: Конфликтът се задълбочава в резултат от търсенето на симпатизанти за собствената кауза. Тъй като вие 

вярвате, че сте прави, вие можете да осъждате опонента. Вече не става въпрос за проблема, но за спечелването на 

конфликта, така че опонентът да изгуби. 

Етап 5 – Загуба на достойнство: Самоличността на опонента се заличава чрез всички видове обвинения и други подобни. 

Тук загубата на истината е пълна. Загубата на достойнство в този смисъл означава загуба на морална достоверност. 

Етап 6 – Стратегии за сплашване: Страните по конфликта се опитват изцяло да контролират ситуацията чрез използването 

на заплахи. Целта е да се демонстрира собствената сила. Например, човек заплашва с искане (ще направим каквото казвам 

аз), което се прилага чрез санкция („иначе ще бъдете отстранени от училище“) и се подчертава от потенциала за санкция 

(давайки пример за хора, които вече са били отстранявани). Измеренията определят достоверността на заплахата. 

  Фази 7 – 9 на загуба – загуба  

Етап 7 – Ограничено унищожаване: Човек се опитва сериозно да навреди на опонента с всички трикове, с които разполага. 

Опонентът вече не се възприема като човешко същество. Отсега нататък, ограничената лична загуба се счита за печалба, 

ако вредата на опонента е по-голяма. 

Етап 8 – Фрагментиране: Опонентът следва да бъде унищожен с действия на заличаване. 

Етап 9 – Заедно в бездната: От този момент личното заличаване е прието, за да се срази опонентът. В този етап, средството 

на медиацията вече не е достатъчно, единствено надвластен орган може все още да вземе решение. 

 

Ескалацията е по-вероятна, когато страните споделят история на противоречие, разглеждат конфликта като печалба-

загуба и когато се счита, че конфликтът застрашава централни ценности или критически ресурси Coleman, Vallacher & 

Others, 2005). Обичайно, докато един участник ескалира тактиката, му се отговаря реципрочно от другите, което води до 

порочни спирали на ескалация и цялостно нарастване на интензивността на конфликта. Това обичайно води до 

разширяване на обхвата на конфликта (увеличаване на броя и размера на проблемите), ползването на още по-тежки 

тактики и ангажирането на повече участници (Coleman, Vallacher & Others, 2005). Докато конфликтът ескалира и неговият 

интензитет преминава определени прагове, настъпват важни психологически, социални и общностни промени. С 

интензивността на конфликта виждаме промяна в мотивите от справяне добре с или разрешаване на проблема към 

намаляване на загубата, или, евентуално нараняване на другия възможно най-много (Pruitt & Kim, 2004).  

Докато конфликтът се задълбочава, качеството на комуникацията между спорещите се превръща от пряка дискусия и 

преговори в аутистична враждебност, в която комуникацията не съществува, освен чрез преки нападки. В допълнение, 

слабо свързани, политически неактивни групи от индивиди се развиват в добре организирани конфликтни групи, които 

стават способни да оспорят възприетата заплаха. В резултат от това се развиват строги норми, които подкрепят спорния 

подход към конфликта (Raven & Rubin, 1983; quoted by Coleman, Vallacher & Others, 2005). 

 

Умения и стилове за управление на конфликти 

Johnson & Johnson (1996) твърдят, че конфликтите се разрешават конструктивно, когато водят до резултат, от който всички 

спорещи са удовлетворени, подобряват взаимоотношенията между спорещите и подобряват способността на спорещите 

да разрешават бъдещи конфликти по конструктивен начин. Обучението за разрешаване на конфликти (CRE) и Отделът по 

образование на Охайо (ODE) определят разрешаването на конфликтите като философия и като набор от умения, които 
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съдействат на индивиди и групи по-добре да разбират и да справят с конфликта, когато възникне, във всички аспекти от 

техния живот. 

 

Thomas and Kilmann идентифицират пет стила на управление на конфликти:  

 Сговорчив - когато си съдействате във висока степен. Може да бъде за Ваша сметка и да работи срещу 

собствените Ви цели и желани резултати. Този подход е ефективен, когато другата страна е експертът или има 

по-добро решение. Може също да бъде ефективен за запазване на бъдещи взаимоотношения с другата страна; 

 Избягващ - когато просто избягвате проблема. Не помагате на другата страна да постигне своите цели и не 

движите асертивно Вашите. Това работи, когато проблемът е тривиален или когато нямате шанс да спечелите. 

Може да бъде ефективен също така и когато проблемът струва много или когато атмосферата е емоционално 

напрегната и имате нужда да създадете малко пространство. Понякога, проблемите се разрешават от само себе 

си, но „надеждата не е стратегия“. Като цяло, избягването не е добра дългосрочна стратегия. 

 Сътрудничество - когато си партнирате или се комбинирате с другата страна, за да постигнете заедно целите си. 

Така се освобождавате от парадигмата „печалба-загуба“ и търсите „печалба-печалба“. Това може да бъде 

ефективно за сложни сценарии, където е необходимо да намерите ново решение. Това може също да означава 

преформатиране на предизвикателството да се създаде по-голямо пространство или място за идеите на всички. 

Недостатъкът е, че изисква високо ниво на доверие и постигането на консенсус може да изисква много време и 

усилие, за да се приобщят всички да се синтезират всички идеи; 

 Конкуриране - подходът „печалба-загуба“. Вие действате по много асертивен начин, за да постигнете Вашите 

цели, без да търсите сътрудничество с другата страна и това може да е за сметка на другата страна. Този подход 

може да бъде подходящ за спешни случаи, когато времето е от съществено значение или когато се нуждаете от 

бързо решително действие и хората са наясно и подкрепят подхода; 

 Компромис - сценарият „загуба-загуба“, при който никоя страна реално не постига това, което иска. Това изисква 

умерено ниво на асертивност и сътрудничество. Може да бъде подходящо за сценарии, в които се нуждаете от 

временно решение или при които и двете страни имат еднакво важни цели. Клопката е, че компромисът е лесен 

начин за изход, когато сътрудничеството ще доведе до по-добро решение. Знаейки собствените си модели по 

подразбиране, Вие подобрявате Вашата само-осъзнатост. След като сте наясно със собствените си модели, Вие 

можете да обърнете внимание дали те работят за Вас и можете да изследвате алтернативите. Използвайки 

подход, основан на сценарии, Вие можете да изберете по-ефективни стилове за управление на конфликти и да 

тествате тяхната ефективност (Thomas & Kilmann, 1974). 

Стратегии за управление на конфликти при справяне с разрушителните поведения на учениците в класната стая 

Съгласно Fisher, Frey and Smith (2015), училищата, които са реално съсредоточени върху разрешаването на 

конфликтите проактивно, учат учениците на уменията, които са им необходими, за да работят в сътрудничество 

и да разрешават проблеми заедно. Те не чакат конфликтите да възникнат, за да започнат работа по постигане на 

мир. 

Със започването на първата седмица в училище, научете учениците как начинът на техните действия въздейства върху 

общността; начини за изразяване на емоции здравословно; и как да се използват уменията за разрешаване на проблеми 

за намиране на решения. 

Ето няколко лесни начини за съсредоточаване върху помиряването (Fisher, Frey & Smith, 2015):  
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 Пряко обучавайте учениците на умението, от което се нуждаят, за да работят с партньори или в групи, 

включително важността да се комуникират нуждите, да се поставят цели и какво да правят, ако нещо се обърка 

 Насърчавайте учениците да разиграват по роли ситуации, които изискват емпатия, комуникация и разрешаване 

на проблеми 

 Помогнете на учениците да разберат как техните действия въздействат на другите, както положително, така и 

отрицателни, но включвайки тези наблюдения във всекидневни разговори. Фрази като „Чувствам се объркан, 

когато ти …“; „Чувствам се щастлив, когато ние …“ или „ние работим най-добре заедно, когато…“, помагат 

на учениците да направят тази връзка. 

 Научете учениците на Вашата процедура по разрешаване на конфликти в класната стая преди проблемите да 

възникнат. По този начин, учениците са подготвени да поемат активна роля при разрешаването на собствените 

си проблеми. 

 Помнете, че конфликтите често възникват от комбинация от страх, тревожност или разочарование. Помогнете на 

учениците да се научат да разпознават емоционалните тригери и да ги управляват по здравословен начин, 

например, с осъзнати дейности, движение или разсъждение. 

Имайте готов план за разрешаване на проблеми заедно: 

 Дайте на учениците възможност да се успокоят и да помислят върху своите чувства. Дори и ако споровете се 

случат по средата на урока, когато може да нямате възможност да обсъдите ситуацията с учениците, Вие можете 

да предоставите на учениците тихо място, за да се успокоят и да се концентрират върху някои въпроси за 

разсъждение, за да се подготвят за последваща дискусия. 

 В подходящ момент, съберете учениците заедно и с Ваша помощ ги помолете да споделят своите чувства относно 

ситуацията. Често това е най-трудната стъпка, особено за ученици, които не са свикнали да разрешават конфликти 

по този начин. Учениците следва да споделят своите гледни точки върху ситуацията, използвайки Аз-заявления, 

за да обсъдят своите чувства и действия. 

 След като учениците са споделили своите гледни точки, изберете решение. В зависимост от зрелостта на Вашите 

ученици и нивото им на комфорт, Вие можете или да им предоставите опции, или можете да работите заедно, за 

да изберете от техните собствени предложени решения. И двамата ученика следва да се чувстват комфортно с 

решението, дори и ако е необходим компромис. 

Съществуват пет стратегии за разрешаване на конфликти: 

 Преговори за разрешаване на спорове: Когато и целта, и взаимоотношението са от голяма важност за учениците, 

се инициират преговори за разрешаване на проблема, за да се разреши конфликтът. Търсят се решения, които 

осигуряват това и двамата ученика изцяло да постигнат своите цели и всякакво напрежение или отрицателни 

чувства между двамата да бъдат разсеяни. 

 Изглаждане: Когато целта е незначителна, но решението е от голяма важност, един от хората се отказва от своите 

цели, така че другият човек да може да постигне своите. Това се прави, за да се поддържа възможно най-

висококачественото взаимоотношение. Ако учителят открие, че целите или интересите на едни от учениците в 

конфликта са много по-силно от тези на другия, учителят може да фасилитира изглаждането на конфликта. 

Изглаждането следва да се прави с добро настроение. 

 Принуждаване или преговори при печалба-загуба: Когато целта е много важна, но взаимоотношението не е, 

учениците ще се стремят да постигнат собствените си цели за сметка на целите на другия човек. Те правят това 

чрез принуждаване или убеждаване на другия човек да отстъпи. Те се състезават за победа. 
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 Компромис: Когато както целта, така и взаимоотношението са умерено важни и изглежда, че никой не може да 

се наложи, учениците ще трябва да се откажат от част от своите цели и възможно да жертват част от 

взаимоотношението, за да постигнат споразумение. Компромисът може да включва среща по средата или да се 

хвърля ези тура. Компромисът често се използва, когато учениците желаят да се ангажират с преговори по 

разрешаване на проблема, но нямат време за това. 

 Оттегляне: Когато целта не е важна за ученика, нито пък взаимоотношението, един ученик може да желае да се 

откаже изцяло от своята цел и да избегне проблема с другия човек. Понякога е добре и за двамата ученика да се 

оттеглят от конфликта, докато се успокоят и могат да контролират чувствата си. 

По време на преговори по конфликт, също така е важно, да се подчертае важността на: 

 Емпатията: стълбът на добрата комуникация и връзката между учител и ученик, която позволя на единия да 

разбере чувствата и мотивацията на другия; 

 Асертивност: възможността да изложиш своята гледна точка, емоции или мнения, без да провокираш 

отбранително отношение, чрез фраза на самоутвърждаване, която казва на учениците какво да мислят, без да Ви 

обвиняват, нито да ви поставят като опонент. За да си асертивен, се изисква да се разбират ограниченията на 

другия. Когато учителят води преговори по конфликт, трябва да определи своята позиция и да изгради 

самоувереност, като така ограничи ситуациите на тормоз, без да напада учениците; 

 Активно слушане: инструмент, който е полезен за получаването на повече информация, потвърждаващи данни, 

така че ученикът да знае, че е бил чут. Когато слушаме активно, ние задаваме въпроси, парафразираме, молим за 

разяснение, определяме и поставяме в контекст. Някои начини за това са чрез ехо, повтаряне на това, което е 

казал другият, преформулиране, изразяване с думи на това, което е разбрано, разрешаване на точки или въпроси, 

обобщаване и подреждане на информацията или разсъждаване върху чувството, изразяване на това, което 

възприемаме за другия; и 

 Обратна връзка: учителят трябва да подкрепя и насърчава положителното поведение, коригирайки 

неподходящото такова. За да бъде приложената обратната връзка на практика, е необходимо ученикът да знае 

какво чувства и мисли учителят. 

По този начин, мислейки за съвместната конструкция на решенията на конфликта, чрез правилното ползване на 

емпатията, асертивността, активното слушане и обратната връзка може да накарат участниците в конфликта да оценят 

своите действия и да премислят своето отношение, откривайки начини за разрешаване на проблемите, опитвайки се да 

поддържат уважение и баланс. Знаейки как да слушаш, оценяваш, премисляш заедно с всеки, ангажиран в конфликта, 

създаваш навик за диалог. Тъй като, когато участниците в конфликта участват в изграждането на възможни действия за 

решения, взаимоотношенията могат да бъдат възстановени и конфликтът да бъде разрешен конструктивно. Ето защо, 

когато конфликтите в класната стая се управляват конструктивно, допринасят за запазването на междуличностните връзки 

и насърчават социално емоционалните умения, тъй като става възможно да се развият умения за виждане на 

действителността от гледната точка на другия, знаейки как да съдействаш и също да научиш, че конфликтът е възможност 

за израстване и съзряване.  

 

4. Умения за социално-емоционално учене в класната стая 

Концепцията за социално-емоционалното учене (SEL) възниква през 1990-те от Elias et al., които я определят като: 

„способността да разбираш, управляваш и изразяваш социалните и емоционалните аспекти от живота си по начини, които 
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дават възможност за успешно управление на житейски задачи като учене, създаване на взаимоотношения, разрешаване 

на всекидневни проблеми и адаптиране към сложните изисквания на растежа и развитието.“  (Elias et al., 1997, p. 2). 

Съгласно Durlak, Domitrovich, Weissberg, and Gullotta (2015), социално-емоционалното учене (SEL) включва подобряване 

на социалните и емоционалните умения чрез изрична инструкция и подходи за учене, фокусирани върху учениците, които 

им помагат е процеса на обучение и при развитието на аналитични, комуникационни умения и такива за сътрудничество“. 

Социалните и емоционалните умения се състоят от способността да се изразяват емоции като щастие, тъга, нервност и 

гняв; което помага на децата да определят как да се държат, когато чувстват тези емоции. Децата могат да научат за 

собствените си чувства и самоличност, като практикуват социални и емоционални умения със своите връстници и учители. 

Социалната и емоционалната компетентност са разумен вид поведение, за да се социализираш с останалите и за да се 

получи положително взаимодействие (Alzahrani et.al, 2019). 

 

През 1994 е основан Консорциумът за сътрудничество при академичното, социалното и емоционалното учене (CASEL, за 

да установи висококачествено социално-емоционално учене въз основа на емпирични доказателства и за да насърчи 

включването на SEL като неразделна част от образованието в училище от предучилищната степен до средното училище. 

SEL се е превърнало в ключова референция за проучвания и интервенции. Консорциумът за сътрудничество при 

академичното, социалното и емоционалното учене (CASEL) (2016) приема, че социално-емоционалните умения са: 

 Когнитивни 

 Афективни 

 Поведенчески 

 

Днешните училища са все по-интернационални и мултилингвистични с ученици от различни социални и икономически 

среди. SEL предоставя основа за безопасно и положително учене и подобрява способността на учениците да успяват в 

училище, в кариерата и в живота. 

Пет основни области на SEL (CASEL, 2013): 

 Самосъзнание: включва разбиране на собствените емоции, лични цели и ценности. Това включва точна оценка 

на собствените сили и ограничения, да имаш позитивно мислене и да притежаваш добре обосновано чувство за 

собствената си ефикасност и оптимизъм. Високите нива на самосъзнание изискват способността да се признае 

как мислите, чувствата и действията са взаимосвързани. 

 Самоуправление: изисква умения и отношения, които улесняват възможността да се регулират собствените 

емоции и поведения. Това включва способността да се забавя удовлетворението, да се управлява стресът, да се 

контролират импулсите и да се проявява упорство при предизвикателствата, за да се постигат лични и 

образователни цели. 

 Социална осъзнатост: включва способността да се проявява разбиране, емпатия и да се изпитва състрадание към 

онези от различен произход или култура. Също включва разбиране на социалните норми за поведение и 

признаването на ресурсите и подкрепата на семейството, училището и общността. 

 Умения за създаване на взаимоотношения: помагат на учениците да установят и поддържат здравословни 

взаимоотношения и да действат съгласно социалните норми. Тези умения включват ясна комуникация, активно 

слушане, сътрудничество, да не се поддаваш на неподходящ социален натиск, да се водят конструктивни 

преговори по време на конфликт и да се търси помощ, когато е необходимо. 

 Отговорно вземане на решения:  включва обучение как да се правят конструктивни избори за личното поведение 

и социалните взаимодействия в различни ситуации. Изисква способност да се вземат под внимание етични 
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стандарти, загриженост за безопасността, точни поведенчески норми за рисково поведение, собственото здраве 

и благополучие, както и това на останалите и да се прави реалистична преценка за последствията от различни 

действия. 

 

 

Фигура  7 - SEL процес (Източник: https://casel.org/overview-sel/) 

Четири характеристики трябва да присъстват, за да се уверим, че SEL е ефективно при насърчаването на социално-

емоционалните умения, а именно следните. Програмите трябва да са (Weissberg et al., 2015): 

 Последователни - включва набор от координирани и свързани дейности, проектирани, за да насърчават 

развитието на уменията 

 Активни - те трябва да помагат на учениците да овладяват нови умения 

 Фокусирани - трябва да подобряват развитието на личните и социалните умения на учениците 

 Изрични - таргетиране на специфични социални и емоционални умения, насърчаване на развитието на 

социалните и емоционалните умения в класната стая включва преподаване на социално-емоционални умения, 

предоставяйки на учениците възможност да практикуват и да подобряват тези умения и да ги прилагат в различни 

всекидневни ситуации 

Значимост на развитието на SEL в училищата 

Подкрепата от възрастните при развитието на социално-емоционалните умения при децата е важна, за да им се осигури 

здравословен и безопасен живот, изпълнен с добро образование (Alzahrani et.al, 2019). Обществото изисква от децата 

умения като това да са социално и емоционално компетентни, за да се адаптират по-лесно към растежа и развитието и да 

постигнат успех в живота като възрастни. Децата и възрастните с високи нива на SEL (социално-емоционално учене) имат 

повишена способност по-лесно да изпълняват задачите, които са им възложени и да бъдат по-добре ангажирани в техните 

взаимоотношения, в сравнение с онези, които оперират на по-ниски нива на умения на SEL, като демонстрират по-малка 

способност за продуктивно участие в задачи и взаимоотношения, елементи, които са от съществено значение за ученето 

(Simões & Alarcão, 2011). 

Sutherland et al. (2018) заявяват, че децата с проблемно поведение е по-вероятно да изпитват затруднения в развитието в 

детството и в зряла възраст. В допълнение, те са очаквали, че поведенческите проблеми в ранна възраст са тясно свързани 

с определени неадаптивни типове поведение в юношеството (като употреба на наркотици, насилие и спиране на 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2019.00160/full#B37
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посещаване на училище). По този начин, интервенциите в социално-емоционалните умения (например, дейностите в 

класната стая) са съществени, когато става въпрос за промяна в поведението на децата в детството. Изследванията също 

правят заключение, че децата без социални имения, поведенчески или емоционални умения имат недостатък в класната 

стая (Alzahrani et.al, 2019). 

 

Предучилищното обучение и детската градина са особено важни за развитието на детето, тъй като предоставят на децата 

добра основа за социални, емоционални и поведенчески умения. От ранно детство, учителят съдейства при подкрепата 

на децата и развитието на техните социални, емоционални и когнитивни умения, като винаги има предвид 

характеристиките на своите ученици и като използва различни дейности, за да им помогне да станат здрави тийнейджъри. 

Когато в училище има отлични учители, има принос за по-добро и по-лесно социално и емоционално учене, включително 

дейности в малки групи (Alzahrani et.al, 2019). 

 

 Развитието на SEL в образователната среда е основополагащо, тъй като училището е едно от основните места, в 

които учениците изучават социални и емоционални умения.  

 В дългосрочна перспектива, по-голямата социална и емоционална компетентност могат да увеличат вероятността 

за завършване на гимназия, готовност за образование след средното, кариерен успех, положителни семейни и 

работни взаимоотношения, по-добро психично здраве, намалено криминално поведение и гражданска 

ангажираност (Greenberg, & Crowley, 2015). 

 Преподаването и обучението в училище има сериозен социален, емоционален и академичен компонент. 

 Взаимоотношението между учителите и учениците е от съществена важност. Резултатите от един голям корпус с 

изследвания посочват, че наличието на положителни и подкрепящи взаимоотношения между учениците и 

учителите насърчава дългосрочното развитие на по-добри училищни резултати и намалени случаи на проблемни 

поведения (Williford & Wolcott, 2015). 

 

Някои от основните ползи от SEL са (Durlak et al., 2011): 

 подобрява постиженията 

 увеличава про-социалното поведение (като доброта, споделяне и емпатия) 

 подобрява отношението на учениците към училище 

 намалява депресията и стреса сред учениците 

 по-положителни отношение към себе си, останалите и задачите, включително подобрена само-ефективност, 

увереност, упоритост, емпатия, връзка и ангажираност с училище, както и чувство за цел 

 по-положителни социални поведения и взаимоотношения с връстниците и възрастните 

 намалени проблеми с поведението и рисковото поведение 

 намалено емоционално изтощение 

 подобрени резултати на тестове, оценки и присъствие в клас 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2019.00160/full#B38
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Модул III - Лидерство, Динамика в 

класната стая & Мотивация на ученика 

1. Роля на учителя като лидер  

Лидерството на учителя се основава на визия за училището, в която учителите се насърчават да упражняват 

лидерство и да полагат усилия за подобряването и промяната на техния работен контекст в този смисъл, лидерството не 

е само относно роли за представяне и отговорности в рамките на структурите и йерархиите в училище, но обхваща 

различните начини, по които учителите постигат различия в техния професионален контекст чрез влиянието и 

мобилизацията на другите (колеги, студенти, родители и т.н.) и участие в иновативни инициативи (Poekert, 2016).  

Терминът лидерство на учителя се отнася до онзи набор от умения, който се демонстрира от учителите, които 

продължават да учат учениците, но също имат влияние, което се простира отвъд техните класни стаи, до други в рамките 

на тяхното училище и навсякъде другаде. Учителите лидери са отдадени да помагат на другите да постигнат своя 

потенциал, с всеобхватната цел да подобрят ученето на учениците и средата в класната стая. Това по-широко разбиране 

за лидерството на учителя привлича вниманието по-централно към лидерството, което е изградено повече от влиянието 

и взаимодействието, отколкото от авторитета и властта. По този начин, лидерството не се възприема като автоматично 

свързано със специфични позиции в училища с организационна йерархия, но признава потенциална на всички учители да 

упражняват лидерство като част от своите роли (Frost, 2012). Образецът на стандарта за учители лидери е предоставен в 

седем области (Teacher Leader Model Standards, 2011 cit in Cozenza, 2015): 

 

 Насърчаване на култура на сътрудничество, за да се подкрепи развитието на образоващия и ученето на учениците; 

 Оценяване и използване на изследвания за подобряване на практиката и ученето на учениците; 

 Насърчаване на професионалното обучение за трайно усъвършенстване; 

 Фасилитиране на подобренията в обучението и ученето на учениците; 

 Насърчаване на ползването на оценяване и данни за подобряване на училищата и района; 

 Подобряване на обхвата и сътрудничество със семействата и общността; 

 Застъпничество за ученето на учениците и за професията; 

 

Трансформационно лидерство 

Трансформационното лидерство се отнася до конкретни поведения/ дейности, ангажирани с конкретни 

поведения/дейности, в които са ангажирани лидерите, което подобрява цялостното представяне на организацията и 

резултатите. Това е вид лидерство, което трансформира отношението, вярванията и поведенията на последователите си 

в по-висока сфера на мотивация, където лидерът вдъхновява останалите да бъдат мотивирани, за да се издигнат отвъд 

текущите нива на постижения и представяне на още по-високи нива на постижения и представяне (Anderson, 2017).   

 

Какви са трансформационните лидерски поведения?  

Въвеждане на трансформационното лидерство като част от обучението в клас може да подобри представянето на децата, 

като насърчава развитието на способностите на ученика да използва идеи и информация, критично мислене и 

способности за разрешаване на проблеми. Проучванията върху трансформационното лидерство показват, че то има 

положителни корелации с подобряване на представянето на учениците при четене, както и е успешно при даване на 

енергия на учениците, кара ги да надскочат собствения си интерес и да прегърнат промяната. 
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 Вдъхновяваща мотивация: лидерите комуникират високи очаквания за представяне по окуражаващ и 

ентусиазиран начин; 

 Индивидуализирано внимание: включва трениране, менторство и предоставяне на обратна връзка от лидерите 

по начин, който съответства на нуждите на всеки индивид; 

 Интелектуална стимулация: Включва предизвикателството последователите да усвоят нови начини на мислене и 

действие и да преоценят ценности и вярвания. Също така, лидерът търси нови идеи от последователите и показва 

толерантност към грешките: 

 Идеализирано влияние: е лидерството, което предоставя визия и чувство за мисия, докато демонстрира пълна 

отдаденост на визията и мисията; 

 

Компетенции на успешен училищен лидер и стратегии за лидерство 

- Разсъдителна практика: Осъзнатост за лидерската роля на учителя и осъзнат за възможно израстване 

като лидер в и извън класната стая. 

 Чрез разсъдително обучение, силни модели, споделена лидерска практика (т.е., разбиране за себе си и екипа 

като част от системата); 

 Създаване на условия, които насърчават разсъдителната практика сред учениците, връстниците, 

администраторите и другите членове на персонала; 

 Правене на стратегически планове, които използват информация от данни, ресурси и разсъдително анализиране, 

за да се вземат информирани решения и да бъдат водени останалите в техните решения;  

- Лична ефективност: Разбиране как личните силни страни, лидерски стил, страсти и ценности въздействат 

върху преподавателската философия и практикуване в развитието на среда от доверие и достоверност и 

капитализиране на тези признаци с цел подкрепата на доживотно учене при другите и при Вас; 

 Балансиране на ролята и на задълженията с другите отговорности; 

 Приемане на възможността за противоречие, създаване на смислени цели и устойчив модел и скромност; 

 Насърчаване на поемането на рискове сред учениците и колегите чрез създаване на подкрепяща среда, която 

награждава не само успешните идеи или инициативи, но и усилието, независимо от резултата; 

- Междуличностна ефективност: Търсене на възможности да подкрепите повече своите колеги и да 

изградите съществени взаимоотношения, за да насърчите действие, което се основава на споделена 

визия и е дълбоко вкоренено в служба на нуждите на учениците. 

 Подпомагане на останалите чрез ефективна комуникация, използвайки език за свързване с емпатия, доверие, 

топлота и скромност; 

 Изграждане на съществени взаимоотношения, за да се насърчи споделена визия, основана на действията, в полза 

на учениците; 

- Комуникация: Определяне, диференциране и споделяне на внимателно създадено послание, което 

може да подтикне останалите към положителна промяна на всички нива на образователната система. 

 Идентифициране на нуждите и предизвикателствата пред израстването на учениците и готовност и възможност 

за изправяне пред тях; 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-UK01-KA201-062089 — 

 

Подкрепата на Европейската комисия на създаването на тази публикация не представлява одобрение 

на съдържанието, което отразява възгледите единствено на авторите, и Комисията не носи отговорност 

за каквото и да е ползване на информацията, съдържаща се тук. 

 

   44 

 

 Способност за влияние върху останалите лидери на учителите и изграждане на тяхната способност за комуникират 

и да защитават позицията ефективно пред заинтересованите лица на всички нива; 

- Продължаване на ученето и образованието: Създаване на смислени цели за професионално развитие и 

търсене на възможности за учене, които да Ви помогнат да ги постигнете. 

  Получаване на допълнително висше образование, посещаване на конференции или форуми по политиката и 

участие в изследователски проекти. 

- Групови процеси: Непредубедено ангажиране при работа с останалите, активно участие в груповите 

срещи, събития и възможности за учене. 

 Управление на груповата динамика, насочване на групите през предизвикателствата, противоречията, 

конфликтите, докато се прилага и разбира разнообразието и как разнообразието допринася за груповата работа. 

- Технологически съоръжения: Инкорпориране на възникващите технологии като средство за 

комуникация с различни аудитории, за улесняване на сътрудничеството чрез синхронен и асинхронен 

учебен опит и предлагане на учебни дейности, които в противен случай биха били недостъпни, 

разширявайки опита от наученото; 

Инструктивно лидерство  

- Коучинг и менторство:, Цени се важността на професионалното подобряване и развитие на себе си и 

останалите в полза на учениците, 

 Помага на учениците и колегите да наблюдават собствената си практика чрез съдействие от връстници; 

 Ангажиране във формални роли на коучинг и менторство и водене чрез пример; 

 Използване на множество мерки за идентифицирането на ефективно преподаване и успешно учене на учениците; 

 Помагане на учениците и колегите да вземат своите собствени професионални или академични решения чрез 

задаване на въпроси и насърчаване на размишляване; 

 Свързване на колегите и учениците въз основа на силни страни, нужди и лични и академични качества;  

 Идентифициране на останалите, които биха били добри ментори и/или лидери; 

 

- Изграждане на взаимоотношения на сътрудничество и среда на приобщаващо учене: предоставя на 

всички ученици гъвкави и ефективни пътища за учене за постигане на образователни цели, създавайки 

пространство за избор и усещане за принадлежност и разбира важността на културата на сътрудничество, 

ясно изразява нуждата от такава култура и работи с колегите, за да създаде положителна среда. 

- Осъзнатост за общността: Използва задълбочено разбиране за училището, културния, общностния, 

политическия и образователния пейзаж, за да свърже смислено и да създаде приемане от партньорите 

в семействата, училищата и общността, за да се отговори на нуждите на учениците. 

 

2. Важност на училищния климат и влияние върху поведението 

Счита се, че училищният климат е един от най-важните фактори, които определят успеха или провала на управлението на 

образованието. Училищният климат е сложна и многомерна конструкция и е описан като неписаната личност и атмосфера 

на училището, включително неговите норми, ценности и очаквания. Добрият училищен климат може да осигури подкрепа 
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и насърчаване на училищния директор, учителите и учениците да изпълняват различни дейности съгласно своите 

съответни задължения и функции (Bar,2016) и се характеризира с грижовни и подкрепящи междуличностни 

взаимоотношения, възможности да се участва в училищните дейности и вземането на решения и споделени положителни 

норми, ценности и цели. Което е важно, вместо да се занимава с административните и физическите характеристики на 

училището (заплатата на учителите или физическите ресурси на училището) изследването на училищния климат 

усъвършенства психо-социалната атмосфера в училището и междугруповите взаимодействия, които засягат ученето на 

учениците и функционирането на училището. Освен това, училищният климат се счита за предвиждане на емоционалните 

и поведенческите резултати на учениците (Maxwell et al.,2017). 

Училищният климат се отнася до характеристиките на училищната сграда или подредбата на класната стая и често се 

свърза тясно с училищната култура или идентичност, включително ценностите, отношенията, вярванията и очакванията, 

които са типични за конкретно училище (Carlson & Tableman, 2012) и освен това е продукт на социалното взаимодействие, 

което засяга ситуация, образувана от взаимоотношение между директора и учителите, учители и учители, и персонал и 

учители, учители и ученици, които характеризират едно училище и го различават от останалите (Hadiyanto, 2018). Въпреки 

това, училищният климат е отражение на мнението на ученика за неговия академичен опит и включва възприятието на 

учениците за взискателността на класа, неговото взаимодействие с учителя и връстниците и тяхното участие в класа. 

Съществува също и усещане за общност, така че средата на класната стая е общото чувство, споделено от всички в класа 

(Bar, 2016). 

Училищен климат и постижения на учениците 

Постиженията на учениците се влияят от много фактори, а именно, вътрешни и външни фактори като способност, интерес, 

стил на учене на учащите, учители, налични съоръжения и не по-малко важен е училищният климат. Социалният климат в 

училищата има голямо влияние върху удовлетвореността от ученето и личното израстване на учащите. Благоприятният 

климат в класната стая, който предоставя чувство за безопасност, комфорт и свобода, ще мотивира учениците да се учат 

добре в училище и на свой ред ясно ще подобри техните постижения и резултати от ученето (Bar,2016; Maxwell et al.,2017), 

докато, негативен училищен климат/климат в класната стая намалява участието на учениците в училищните дейности и 

ученето на учениците. Открито е, че различни подфактори на училищния климат оказват силно въздействие върху 

академичните постижения като академичен акцент, по-силно взаимоотношение учители-ученици (за преглед, вж. Maxwell 

et al.,2017). 

 

Училищен климат и поведение на учениците  

Училищният климат има пряко въздействие върху адаптацията на учениците в училище. Засяга адаптивното психо-

социологическо приспособяване на учениците, последствията за психичното здраве и самочувствието. Училищният 

климат също влияе на поведението на учениците и в рамките на негативен училищен климат, поведения като тормоз, 

агресия, престъпност сред учениците, употреба на алкохол и наркотици са по-чести (за преглед, Maxwell et al.,2017). Освен 

това, училищният климат може да влияе върху отсъствията на ученика и отпадането му от училище и вътрешните и 

външните поведения. Например, учениците с отрицателни чувства относно училището и взаимоотношенията с училищния 

персонал показват повече затруднения при посещаване на училище, както и антисоциално поведение в класната стая, 

учениците, които съобщават за липса на безопасност, също имат повече отсъствия и време, прекарано с връстници – 

престъпници, както и ученици, които чувстват по-малко подкрепа в училище, отсъстват повече от час и проявяват депресия 

и физически симптоми. Учениците, които се чувстват по-малко свързани със своята среда, съобщават за по-високи нива 

на тревожност и симптоми на депресия. Противно на това, училището с положителен климат се свързва в различни 
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проучвания с по-малко вътрешни проблеми, по-малко самокритика, по-малко съобщавания от страна на индивида за 

психиатрични проблеми и по-добро психологическо състояние сред учениците (за преглед, вж. Hendron & Kearney,2016). 

 

Отрицателен училищен климат, положителен училищен климат и ползи  (Kutsyuruba et al., 2015; Kane et al., 2016): 

 

Положителен училищен климат 

 

Отрицателен училищен климат 

 

       БЕЗОПАСНОСТ 

(физическа и 

социално-

емоционална) 

Учениците трябва да се чувстват в безопасност, 

добре дошли и уважавани чрез кодексите за 

поведение, които осигуряват и насърчават 

положителните взаимоотношения между 

възрастни и деца. 

1. Правила и норми; 

2. Усещане за физическа безопасност; 

3. Усещане за социално-емоционална 

безопасност; 

Отрицателният училищен климат 

може да се възприеме като имащ 

противоположни характеристики на 

положителния училищен климат, 

като по-ниски академични 

постижения, увеличени рискови 

поведения, намалено възприятие за 

безопасност, лоши 

взаимоотношения, липса на 

насърчаване, ниска училищна 

свързаност, намалено запазване на 

учителите, увеличен тормоз и 

виктимизация.  

  

 Климатът в училището се 

характеризира от 

авторитарна и наказателна 

атмосфера; 

 Ниски нива на свързаност 

на учениците; 

 Враждебна среда, 

виктимизация и тормоз; 

 Малко комуникация между 

заинтересованите лица; 

 Съпротивление срещу 

промяната; 

 Недоверие и слабо усещане 

за общност; 

 (…) 

 

 

 

АНГАЖИРАНОСТ И 

ПРЕПОДАВАНЕ НА 

УЧЕНЕ 

(В 3 взаимосвързани 

изменения:  

Предоставяне на персонализирано учене чрез 

подход, насочен към учениците и подкрепящ 

тяхното благополучие. 

1. Подкрепа за ученето; 

2. Социално и гражданско обучение; 

 

 

 

СВЪРЗАНОСТ  

Насърчава връзката на ученика с училището, 

учителите и колегите, например, чрез 

социално и емоционално учене да се помага 

на децата да разбират и управляват своите 

емоции и да изграждат уменията, необходими 

за комуникация и разрешаване на конфликти. 

Учителите и обучаващите идентифицират и 

отговарят на академичните, социалните и 

емоционалните нужди на ученика. 

 

 

      

ПОДКРЕПА И 

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

 

 

Насърчава се атмосфера на общност и 

подкрепа от всички, които са свързани с опита 

на ученика. Това включва не само учители, но 

също и семейство, персонал и членове на 

общността. Например, създаване на 

партньорство с училищната общност и 

подобряване на училищния климат чрез 

разговори, срещи, проучвания и включване на 

обратната връзка от всички тези групи в 

училищната практика и работа. 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-UK01-KA201-062089 — 

 

Подкрепата на Европейската комисия на създаването на тази публикация не представлява одобрение 

на съдържанието, което отразява възгледите единствено на авторите, и Комисията не носи отговорност 

за каквото и да е ползване на информацията, съдържаща се тук. 

 

   47 

 

1. Уважение към многообразието; 

2. Социална подкрепа за възрастни; 

3. Социална подкрепя за ученици; 

 

Ползи от положителния училищен климат  

Като цяло има много ползи (Kane et al., 2016): 

 Положително влияние върху академичния аспект, учениците, обучаващите, взаимоотношенията, безопасността 

и физическата среда; 

 Насърчава развитието на младежите и ученето в демократична система; 

 Хората са ангажирани и проявяват уважение; 

 Семействата, учениците и преподавателите работят заедно, за да допринесат за споделена училища визия; 

 Носи удовлетворение на всички участващи хора; 

 Учениците подобряват състоянието на психическото си здраве и намаляват вътрешните и външните поведения; 

 Подобряване на академичните резултати и постижения; 

 представлява защитен фактор за детската бездомност и в контекста на бедността; 

 Представлява защитен фактор срещу рисково поведение и тормоз; 

 Всеки човек допринася за оперирането на училището и грижата за физическата среда (National School Climate 

Council, 2007 cit in Kane et al.,2016); 

 

Стратегии за положителна среда в класната стая: 

Развиване на култура на класната стая, която е среда, в която учениците се чувстват в безопасност и са свободни да се 

ангажират, важна е за създаването на комфортна и положителна обстановка в класната стая. Положителната култура на 

класната стая дава възможност на учениците да са част от своето собствено учебно преживяване и да поемат отговорност. 

Следва представяне на стратегия, която би могла да помогне на учителите да изградят безопасна и уважителна учебна 

среда в класната стая: 

 Определете правилата заедно: Положителната класна стая е тази, в която децата са свободни да бъдат себе си, 

чувстват се в безопасност и са уважавани и  тя е рамка, която им помага в това. Попитайте децата какви правила 

трябва да има, включително правилата около комуникацията; 

 

 Насърчавайте многообразието и мултикултурността: Мултикултурното образование е прогресивен метод за 

преобразуване на образованието, въз основа на образователно равенство и социална справедливост. Например, 

идентифицирането на стиловете на учене на учениците ги насърчава да се гордеят със своята култура и да бъдат 

осъзнати за собствените си предразсъдъци (културни вярвания, ценности, предразсъдъци) и празнувайте 

многообразието и мултикултурността, което ще помогне на учениците да се почувстват приобщени в групата; 

 

 Превърнете проблемите в моменти за обучение: когато проблемите настъпят, опитайте се да вземете 

положителен обрат и да заинтересувате учениците в стъпките за тяхното разрешаване. Това не само развива 

умения за разрешаване на проблеми, но също и умения за работа в екип, които са жизненоважни в класната стая; 

 

 Променете подредбата: когато е възможно, опитайте се да промените подредбата в класната стая, няма правила 

за това как трябва да бъде подредена класната стая, тъй като това ще зависи от възрастовата група, предмета, 
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наличното пространство и вида проект, върху който се работи. Въпреки това, учениците не трябва да се чувстват 

разделени и трябва да могат да работят един с друг лесно; 

 Раздайте индивидуални отговорности: Даването на учениците на отговорности в класната стая е част от 

ежедневното провеждане, но също помага на децата да изградят самочувствие и идея за себе си, тъй като знаят, 

че им е доверена конкретна задача. Променяйте я всяка седмица; 

 

 Използвайте иновациите и технологичните ресурси: Опитвайте нови методи на преподаване (например повече 

динамика или задачи за упражнение или учене чрез игра), както и ползването на нови технологии (напр. видео 

игри) показва повишаване на нивото на интерес, концентрация и радост от учебните материали сред учениците 

(The State of Technology in Education Report 2020/21 - Promethean (prometheanworld.com) ). 

 

 

3. Динамика в класната стая и мотивация 

Класната стая е сложна социална и културна среда с множество събития, които се случват едновременно и управлението 

на класната стая се счита за ключово за ефективното обучение. Динамиката на класната стая включва взаимодействие 

между учениците и учителите в общността на класната стая. Целта на изучването на динамиката на класната стая е за да 

се изучи как да се създаде положителна атмосфера в класната стая, където учениците се чувстват комфортно да учат и да 

общуват с другите ученици и с учителя. Следва представяне на модел на динамика в класната стая със съдържание на 

обстановката в класната стая, което винаги трябва да бъде трайно прилагано ежедневно. 

ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИКАТА В КЛАСНАТА СТАЯ (DCMA) (adapted from Davis, 2017) 

 Гъвкавост в стила на управление 

 

Гъвкавост и адаптивност на 

стила на управление 

 

 

Успешно адаптира стиловете на управление и подходите, основани на контекста и 

устройството на всеки отделен клас и група; 

Многообразие в контекста 

 

 

Културна отзивчивост  

Успешно приема различията в цялата комуникация между учениците и стиловете на 

учене въз основа на техния културен контекст и приема разликите в културните 

предпочитания на всички ученици 

(Bourdieu 1984); 

 

Социално-икономическа 

отзивчивост на класа 

Успешно приспособява различията в цялата комуникация на учениците и стиловете на 

учене въз основа на социално-икономическия контекст и социално-икономическите 

предпочитания; 

 

 

 

Отзивчивост към пола и 

сексуалността 

Успешно приспособява разликите в цялата комуникация на учениците и стиловете на 

учене въз основа на тяхната сексуалност и пол; 

 

Езикова отзивчивост 

 

Успешно приспособява разликите в цялата комуникация на учениците и стиловете на 

учене въз основа на техните езикови способности; 

https://resourced.prometheanworld.com/technology-education-industry-report/
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Отзивчивост основана на 

способностите 

Успешно приспособява разликите в цялата комуникация на учениците и стиловете на 

учене въз основа на техните способности; 

Успешно приспособява различията при всички ученици и прави разлика въз основа на 

индивидуалните им способности; 

Педагогика 

 

 

 

 

 

Проектиране на курс, 

раздел и урок 

Курсът е структуриран, за да разкаже свързана история, която успешно преминава от 

раздел на раздел и от урок на урок 

• Всеки раздел е структуриран, за да разкаже свързана история, като успешно подрежда 

и свързва всеки урок 

• Всеки урок е успешно структуриран, за да разкаже свързана история с ясно определено 

начало, среда и заключение, които са взаимосвързани и имат плътни преходи помежду 

си 

• Съдържанието, дейностите и проектите на курса, раздела и урока са лично съотносими 

и ангажиращи за всички ученици 

• Курсът, разделите и уроците са проектирани, за да изградят успешно умения, 

специфични за нивото на класа и да предизвикат учениците да постигнат и превишат 

тези умения 

 

 

 

Прилагане на урока 

Урокът успешно разказва свързана история с ясно определено начало, среда и 

заключение, които са взаимосвързани и имат тесни преходи помежду си; 

• Съдържанието, дейностите и проектите на урока са взаимосвързани и ангажират 

всички ученици чрез активно учене и ефективно задаване на въпроси; 

• Урокът успешно изгражда умения, специфични за годината от обучението и 

предизвиква учениците да постигат и превишават тези умения; 

 

 

Управление на лошото 

поведение * 

Лошото поведение на учениците се управлява с ефективни стратегии за де-ескалация   

• Трайно се поддържат стандарти при лошо поведение на учениците 

• Всички ученици, които се държат лошо, получават индивидуално отношение и към тях 

се отнасят с уважение 

• Учителят винаги се стреми да разкрие и да адресира основните проблеми, свързани с 

лошото поведение на ученика, отколкото само да наказва ученика; 

Култура и общност в класната стая 

 

 

 

  Общност на грижа  

Учителят дава приоритет на и създава положителни, грижовни взаимоотношения между 

учителя и всички ученици 

• Учителят дава приоритет на и фасилитира положителни, грижовни взаимоотношения 

сред всички ученици; 

• Учителят създава и фасилитира среда на учене при сътрудничество за всички групови 

дейности; 

 

 

      Безопасна общност 

Всички ученици се чувстват в безопасност и комуникират своите идеи в открита среда 

 • Всички ученици чувстват взаимно уважение със своите връстници и учителя 

• Всички ученици възприемат педагогиката и управлението на учителя като справедливи 

и равнопоставени; 

 

 

 

Всички ученици се насърчават да установят и да постигнат кратко и дългосрочни лични 

и академични цели; 

• Се насърчават да бъдат двигатели на промяната; 
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Насърчаваща общност  • Получават положителна подкрепа и активна обратна връзка; 

• Учителят създава общност на активни учащи, в която всички ученици са ангажирани с 

материала в класната стая и мотивирани да учат; 

• Физическата среда на класната стая привлича всички ученици да учат; 

 

Управление на лошото поведение в класната стая  

Дори и ако учител е създал безопасна, грижовна и насърчаваща среда в класната стая и използва учебен план, които е 

културно отзивчив и различен за различните видове учащи, разрушителното поведение на учениците все още може да се 

прояви. Въпреки че учителят не може да контролира какво се случва извън класната стая. Например, дори и ако учителите 

въведат план или идеалния урок, може да има ученик, който има затруднения да се ангажира, поради стресовите фактори 

извън контекста на класната стая и поради това се държи лошо съгласно очакванията в класната стая. 

Примери за управление на поведението в цялото училище: 

- Възстановителни практики в училище: В училищна среда, възстановителната справедливост 

подчертава измененията и оздравяването за по-широката общност, както и поправяне и рехабилитация 

за нарушителя. Крайната цел на програмата за възстановителна справедливост е възстановяване на 

взаимоотношенията и възстановяване в общността (e.g Mayworm et al.,2016) 

- Общи стратегии, използвани за управление на лошото поведение в класната стая (Marzano et al.,2003): 

Повечето от тези стратегии, както и няколко други, се фокусират върху това учителите да създадат 

безопасна среда и да де-ескалират ситуациите, отколкото да влошават лошото поведение. 

 Установяване на правила и процедури; 

 Въвеждане на дисциплинарни намеси; 

 Изграждане на взаимоотношения учител-ученик; 

 Тълкуване на психическото състояние на учениците; 

 Предоставяне на право на учениците да поемат отговорност за собственото си управление. 

 

Насърчаване на култура на уважение и ефективност в класната стая 

От „5 стратегии, които работят“ при създаването на климат на уважение и ефективност в класната стая, налични на: 

Creating a Climate of Respect - Educational Leadership (ascd.org).  

 Създаване на възможност за групово вземане на решение. Откритият диалог ангажира учениците в 

демократичен процес, в който компромисът, а не конкуренцията е критичен за вземането на решения; 

 Демократизиране на пространството.. Когато груповото вземане на решение или взаимодействието между 

учениците е ключово за полагането на усилие, пренаредете стаята. Променете в коя посока е предната част, 

преместете всички чинове на страна, или накарайте учениците да седнат на пода в кръг и да се хванат за ръце. 

Позволете на учениците да се изкажат: дайте им шанс да се научат от своите решения. 

 Използване на мултиизмерими групови проекти и променяне на състава на групите. Добрият групов проект 

трябва да подчертава различните стилове на учене и уменията. Графични, текстови, за презентация, творческите 

и другите компоненти следва да имат еднаква важност; успешното завършване на проекта ще изисква 

взаимозависимост сред членовете на групата. 

 Вариране на протоколите за споделяне на класната стая. Споделянето на класната стая от учениците обичайно 

се случва чрез говорене или писане; често най-бързият и най-шумният печели сцената. Вместо това, използвайте 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept11/vol69/num01/Creating-a-Climate-of-Respect.aspx
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време за размишляване и писане, за да помогнете на учениците да организират своите мисли, нека учениците 

споделят чрез визуални изкуства без да използват езика, или нека споделят по двойки или в малки групи. 

Фокусирайте се по начини, по които писателят, мислителят, говорещият и визуалният артист да споделят своите 

идеи. 

 Създаване на конфликт около проблемите. Когато обсъждате проблем в клас, предоставяйте по-реалистичен 

опит за това какво е сложен проблем. Заемайки различни страни по проблема – не за да се конкурирате и да 

спечелите, но за да се стигне до колективно решение – създава демократичен опит, който посочва бъркотията и 

сложността на процеса. 

 

 

4. Мотивация - Теория за самоопределянето 

Важна цел на образованието е да култивира присъщ интерес, който съществува в рамите на ученето. Въпреки това, много 

учители ежедневно се борят да ободрят и мотивират учащите, на които им липсва ентусиазъм, пасивни са, отказват да 

съдействат или дори проявяват агресивно или разрушително поведение. Доказателствата показват, че вътрешната 

мотивация на учащите намалява с увеличаване на възрастта и по време на тийнейджърските години много учащи губят 

интерес и вълнение от училище. По този начин, разбирането на мотивацията на учащия е ключово за насърчаването на 

ученето и приспособяването в училище. В този смисъл теорията за самоопределянето предоставя теоретична рамка за 

стимулиране на критическото размишление върху политиката и практиката на съвременното образование, предоставяйки 

насоки, базирани върху доказателства за учителите как да създадат мотивационен климат в класната стая (Deci & Ryan, 

2012; Ryan & Deci, 2020). 

ТСО на практика  

Теорията за самоопределянето (ТСО) е емпирично възникнала теория за човешката мотивация и личност в социален 

контекст, която разграничава мотивацията спрямо автономност и контрол (Deci & Ryan,2012) и която предоставя 

разбиране за факторите, които улесняват или подкопават вътрешната мотивация, автономната външна мотивация и 

психологическото благополучие, всички проблеми с пряка връзка с образователната среда (Ryan & Deci,2020). 

Съгласно тази теория, учащите имат естествена склонност да изследват своята среда, да израстват, да се учат и да се 

развиват. Въпреки това, тези проактивни човешки склонности не се разглеждат като автоматични – те изискват 

подпомагащи условия, за да бъдат силни. ТСО конкретно твърди, че, за да се развие здравословна среда и индивидите 

активно и положително да се ангажират с ученето, се изисква подкрепа за основните им психологически нужди (Ryan,Di 

Domenico, & Deci, 2019).  

 

Трите психологически нужди, а именно, онези за автономност, компетентност и свързаност: 

 Автономността се отнася до усещане за инициатива и собственост върху своите действия и чувства за 

психологическа свобода, подкрепена от опит на интерес и ценност, когато си ангажиран в учебна дейност. 

 Компетентност отнася се до чувството на учащите за ефективност, умение и до тяхната нужда да изпитват 

увереност при постигането на желания резултат в рамките на добре структурирана среда, която позволява 

оптимални предизвикателства, положителна обратна връзка и възможности за израстване. 

 Свързаността засяга усещането за принадлежност и свързаност чрез преживяването на положителни и взаимно 

удовлетворяващи взаимоотношения. Улеснява се от предаване на уважение, доверие и грижа. 
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Много фактори могат да допринесат до удовлетворяването на тези три нужди, но сред най-важните е стила на ангажиране 

с учениците на учителя. Освен това, тези нужди за присъщи и тяхното удовлетворяване е основополагащо, за да насърчи 

вътрешната мотивация и вътрешните форми на външна мотивация, които са обяснени, както следва. 

Разлика между вътрешна и външна мотивация в рамките на ТСО  

 Вътрешна мотивация: отнася се до изразяване на активните вътрешни тенденции в човешката природа, 

технически, вътрешната мотивация е свързана с дейности, извършени „заради тях самите“ или за техния 

вътрешен интерес и удоволствие (Deci & Ryan, 2000). Дейности, породени от игра, изследване и любопитство 

дават пример за вътрешно мотивирани поведения, тъй като те не зависят от външни насърчения или натиск, но 

по-скоро предоставят своето собствено удовлетворение и радост. Този вид мотивация вероятно отговаря за 

преобладаването на човешкото учене през житейския период, за разлика от външно възложени учене и обучение 

(Deci & Ryan, 2017). 

Ползите от насърчаването на вътрешната мотивация във формалното образование са постижения в училище, по-високо 

представяне и ангажираност на учениците. Доказателствата показват, че спадовете във вътрешната мотивация са 

свързани с намаляващата психологическа нужда от удовлетворение. 

 Външна мотивация: във взаимодействие с вътрешната мотивация, външната мотивация е нееднородна и засяга 

поведенията, извършени поради други причини, а не за вътрешно удовлетворение. Съответно, за ТСО външната 

мотивация се разделя на 4 главни категории, а именно, външна регулация (т.е. поведения, водени от външно 

наложени награди и наказания и е форма на мотивация, типично преживявана като контролирана и не-

автономна); интроекция (т.е., засяга външната мотивация, която е частично вътрешна и поведението се регулира 

от вътрешни награди за самочувствие за успех и избягване на тревожност, срам, вина или провал); регулация на 

идентификацията (т.е. идентифицирана регулация, лицето съзнателно се идентифицира с или лично одобрява 

ценността на една дейност и така изпитва сравнително висока степен на воля или желание да действа) и накрая, 

най-автономната външна мотивация е регулация на интеграцията (т.е., в която лицето не само разпознава и се 

идентифицира с ценността на действието, но също го намира за съизмеримо с останалите ключови интереси и 

ценности).  

Амотивация 

Амотивацията, доста често срещана в класната стая, може да е в резултат от липса на чувство за компетентност за 

представяне или липса на ценност или интерес. Амотивацията е силен отрицателен предвестник на ангажираността, 

ученето и благополучието.  

Стиловете мотивация в рамките на ТСО 

В контекста на ТСО присъстват подкрепящите мотивационни стилове (най-общо включват положителна обратна връзка, 

емпатия, избор и рационалност), които улесняват вътрешната мотивация и интернализацията. Позволява на учителите да 

се изправят пред предизвикателство да подкрепят, а не да потиснат тези три основни психологически нужди чрез 

приемането на подкрепящ автономията, структуриран и топъл стил на мотивация, а не контролиращ, хаотичен или студен 

стил на мотивация. 

Стилът, подкрепящ автономността, се състои от обучително усилия да се предостави на учениците среда в класната стая 

и взаимоотношение учител-ученик, които могат да подкрепят нуждите на учениците от насърчаване на автономността, 

като първо се идентифицират, а после се дава живот на и се захранват и развиват вътрешните мотивационни ресурси. 

Започва с опит да се разбере, признае и където е възможно да се отговори на перспективите на учениците. Състои се от 
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предоставяне на възможности за учениците да поемат собственост и инициатива за своята работа в училище, като им 

предоставя смислени избори и задачи, които могат да ангажират техните интереси. Когато те изискват нещо да бъде 

изпълнено, те предоставят смислена обосновка. За разлика от това, контролиращите учители са по-ориентирани да 

оказват натиск върху учениците да мислят, чувстват или да се държат по определен начин без отзивчивост към 

перспективите на учениците. 

Основни моменти:  

 предоставяне на избор и време за независима работа; 

 Изслушване на учениците и предоставяне на възможности да говорят и да отговарят на коментари и въпроси; 

 Фокус върху интересите или въпросите на учениците; 

 Потвърждаване на подобрение и майсторство; 

 Насърчаване на усилието; 

 Предлагане на кратки съвети, когато учениците изглеждат без идеи; 

 Признаване на перспективите на учениците. 

Стил, структуриращ автономността: представлява комбинацията от силна подкрепа на автономността от учителя и 

структура, насочена към насърчаването на по-високи нива на мотивация, за да се предостави по-голяма полза от учебни 

стратегии за саморегулируемо учене и да се поддържат по-ниски нива на тревожност 

Структурата се отнася до количеството и яснотата на информацията и ясните насоки, които учителите предоставят на 

учениците, относно очакванията и начините за ефективно постигане на желаните образователни резултати (Skinner, E. A., 

& Belmont, M. J.,1993). 

Стилът, структуриращ автономността, се състои преди всичко от предоставяне на подкрепа на автономността, например, 

чрез ангажиране на вътрешните мотивационни ресурси на учениците, общуване по неконтролиращи и информативни 

начини и потвърждаване на перспективите на учениците и отрицателните им чувства, когато възникнат мотивационни 

(напр., апатичност) и поведенчески (напр., неуважителен език) проблеми. Второ, предоставяне на структура, например, 

иницииране на дейности за учене чрез предлагане на ясни и подробни очаквания и инструкции, предоставяне на полезни 

насоки и скеле, докато учениците се опитват да извлекат полза от урока, и предоставяне на обратна връзка за подобряване 

на възприятията за компетентност и възприет личен контрол по време на периода за обмисляне след представянето. 

Въпреки това е важно да се присъства и да се признае, че всяка ситуация и ученик са различни. Учениците влизат 

в класната стая от различен произход, с различни цели и личностни черти, поради това е важно да се практикуват тези 

мотивационни стилове, приемайки отношение на любопитство, възприемане, гъвкавост, топлина и откритост, което 

позволява на учителите да получат по-добро разбиране за различията между учащите, така че да могат да прекроят своите 

мотивационни стратегии към възникващите умения, интереси, ценности и предпочитания на тези учащи 

(https://selfdeterminationtheory.org/application-education/). 

 

Други стратегии за увеличаване на самомотивацията  

Въз основа на ТСО теорията и факторите, които подобряват вътрешната мотивация, саморегулирането и благополучието, 

следва представяне на повече стратегии за увеличаване на самомотивацията на учениците (Odanga et al., 2018; Xu et 

al.,2020). 

 Самодисциплина 
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Самодисциплината, която е норма на саморегулация и се състои от възможността за контрол върху мислите, речта и 

поведенията, прави корекции и действия за постигането на желаното постижение. Самодисциплината в ежедневната 

рутина е жизненоважна за подобряване на резултатите от ученето и би следвало да има за резултат ученици, които имат 

самомотивация да постигнат академичен успех. Учениците следва да знаят, че самодисциплината е важна, за да насочат 

своите дейности към постигането на вътрешни и външни цели в причинно-следствено отношение. 

Пример за подобряване на самодисциплината: 

 Идентифицирането на силните и слабите страни на учениците (т.е. помощ за учениците с очакваните трудности 

чрез конкретно упражнение или проект; планове за ограничаване на разсейването; увеличаване на системата за 

награждаване, определяне на неподлежащо на преговори време за учене, работа и почивка); 

 

Ориентация към целите 

Когато хората използват дългосрочни цели, за да ръководят своите дейности, те могат да бъдат стимулирани от вътрешни 

стремежи, като личностно развитие и външна мотивация, например, лично богатство и слава. Това е пример за ценените 

резултати, които хората се надяват да постигнат, когато са ангажирани със специфично поведение. Поради тази причинно-

следствена връзка, хората ще бъдат решени да постигнат това, от което вярват, че се нуждаят, чрез поставяне на лични 

цели (непосредствени цели от конкретна последователност от поведения. Всъщност, целите са двигателите на 

поведенията. 

Поради това ориентацията към целите е поведение, което се активира от ценности, които се отнасят до желанието за 

целта на индивида и очакванията и вярванията за постижимостта на целите. 

Два вида ориентация към целите 

Ориентацията към овладяване на умение се определя като да имаш цел да учиш и да овладееш задачата съгласно 

самоопределените стандарти. Учащият е съсредоточен върху развитието на нови умения, подобряване и придобиване на 

допълнителни знания. Учениците, ориентирани към овладяването на умение, откриват удовлетворение в работата и не 

се влияят от външните показатели за представяне като оценките. Учениците, които имат цели за овладяване, имат 

склонност да се ангажират с дейности, които ще увеличат тяхното знание. Те обръщат повече внимание, по-вероятно е да 

обработват информацията на по-високо ниво и не се страхуват да молят за помощ (Hsieh, 2011) 

Цели за учене и цели за представяне 

Целите за представяне са тези, при които основната грижа на учащите е да демонстрират компетентност и да се фокусират 

върху получаване на благоприятни преценки за способностите си от останалите. Фокусът е върху изпълнението на 

задачата и върху резултата. Изисква се основно избор, усилие или упоритост.  

Рамки на учебната цел, обучението по отношение на знания или придобиване на умение. Учебната цел отвлича 

вниманието от крайния резултат към откриването на ефективни процеси за изпълнение на задачата. 

В резюме, целите за учене помагат на хората са напредват до точката, в която целите за резултата от представянето 

увеличават ефективността на човек. Фокусът на учебната цел е да се увеличат знанията (способността); фокусът на целта 

за представяне е да се увеличи мотивацията за прилагане на това знание. Поради това, както учебните цели, така и целите 

за представяне са необходими за постигане на успех в академичните постижения. 

Основни моменти 

 Целите са двигатели на поведенията; 
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 Упорството при преследването на една цел, когато целта е високо ценена, е показател за самомотивация; 

 Ориентацията към овладяването на умение, определянето на целта, целите за учене и представяне са 

положителни подходи към академичните постижения. 

Управление на времето 

Управлението на времето е набор от принципи, практики, умения, инструменти и системи, използвани за получаване на 

повече стойност от определено количество време с цел да се подобри качеството на постигането на началните цели и е 

съществено за успеха на учениците и за развитието на академичния успех (Odanga et al.,2018). Това е стратегия за 

саморегулация и е присъщо на вътрешната мотивация. 

Стратегии за управление на времето в класната стая (Akm et al., 2016) 

 изготвяне на ежедневен план или план на класа; 

 вземане под внимание на съотношението на времевите цели при планирането на семестъра или задачите; 

 подготвяне по темата предварително; 

 избор на дейности въз основа на нивото на трудност и времето; 

 помощ за учениците за управление на собственото им време, например, нека те знаят собствените си навици и 

най-доброто време за работа; 

 Предоставяне на учениците на възможност да направят седмичен план с цели и график, за да преценят времето, 

необходимо за всяко възложение или задача; 

 Насърчаване на изграждането на скеле сред учениците; 

 

5. Значимост на ангажираността на родителите 

Защо родителите трябва да се ангажират с образованието на своите деца?  

Съгласно Центъра за благополучие на детето (2010), ангажираността на родителите с учението на техните деца не само 

подобрява духа, отношението и академичните постижения по всички предмети, но също насърчава по-добро поведение 

и социално приспособяване. Ангажираността на семейството в образованието помага на децата да бъдат успешни в 

училище, да израснат проактивни и по-късно отговорни членове на обществото. Ползите от ангажираността на родителите 

с образованието на детето се простират отвъд спектър, който включва децата (например, самодисциплината, училищни 

постижения независимо от етнос, социално икономически статус или ниво на образование на родителя; самочувствие и 

по-високи нива на мотивация; положително отношение и по-малка проява на разрушително поведение ) e.g Sapungan et 

al.,2014), родителите, преподавателите и училището. Въпреки това, асоциацията между ангажираността на родителите и 

академичните постижения не е същата за всички етнически и расови групи. Също така, скорошен преглед на това 

взаимоотношение показва, че най-трайното взаимоотношение между ангажираността на родителите и академичните 

постижения е открито при родители, които поддържат големи очаквания (Boonk,2019).  

Защо ангажираността на родителите е важна в управлението на класната стая? 

Управлението на класната стая може да се дефинира като способността на учителя кооперативно да управлява времето, 

пространството, ресурсите и ролите на учениците и поведенията им, така че да осигури климат, който насърчава ученето 

(Edwards & Watts, 2010 cit in Cheng & Cheng et al., 2018 ). Osakwe (2014 cit in Cheng & Chen 2018) твърдят, че ефективното 

управление на класната стая започва с взаимно уважение и установяването на междуличностни взаимоотношения, което 

е съществено важно за подобряване на постиженията на учениците и ефективността на учителя (определено като лична 

преценка за това колко добре човек може да изпълнява поредици от действия, необходими, за да се справи с евентуални 

ситуации). Ангажирането на родителите съгласно практиката на учителите може да има практическа стойност при 
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управлението на класната стая и може да улесни преподаването и да го направи по-ефективно. Например, учителите е по-

вероятно да отговорят на индивидуалните нужди и способности на учениците, когато родителите са ангажирани, тъй като 

родителите са източник на критична информация относно учениците, както техните интереси, стил на учене и история на 

учене. Също така, преподаването и управлението на класната стая може да бъде по-лесно, когато децата са мотивирани 

да учат. Освен това, родителите са важни за ангажираността на учениците в класната стая, защото, като основни 

социализиращи агенти в живота на децата, те имат значително влияние върху отношението на децата към училището 

(Walker et al., 2006;2013). В допълнение към това, както родителите, така и учителите могат да инициират ангажирането 

на родителите, но учителите имат главната отговорност за установяване на контакт с родителите и подкрепянето на 

родителското участие, а някои родители избягват контакта, защото се чувстват принизени от училището и учителите   

(например, Aasheim et al., 2018). 

Ползи от взаимоотношението учител-родител 

Съществуват много ползи от здравословното взаимоотношение между родителите и учителите при създаването на 

учебната среда. Например, когато съществува добра комуникация между двете страни, това може да подобри 

представянето на ученика, да увеличи ангажираността на родителя, да удовлетвори социални и когнитивни нужди на 

детето чрез предоставянето на възможности за преподаване и учене и чрез подкрепа на задържането на учителите. 

Въпреки това, когато учителите могат да работят заедно с родителите, постиженията на учениците могат да се увеличат и 

родителите да станат по-свързани с училището. Цялостното проучване показва, че изграждането на строго 

взаимоотношение между родители и учители може да подобри резултатите на учениците и да увеличи мотивацията, да 

осигури по-добро психично здраве и да култивира по-добро отношение към училището, поведението в класната стая и 

духа на родителя и учителя (Gisewhite, et al., 2019; Boonk et al., 2018; Holden, 2019).  
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Модул  IV - Ефективни практики и 

политики в контекста на училището 

1. Социален капитал, основан на училището 

Какво е социален капитал? 

Концепцията за социален капитал има няколко определения в литературата. Cohen and Prusak (2001) реферират към 

социалния капитал като „запасът от активни връзки между хората; доверието, взаимното разбиране и споделените 

ценности и поведения, които обвързват членовете на човешките мрежи и общности и правят съвместните действия 

възможни“ (стр. 4). Инициативата на Световната банка за социалния капитал (1998) определя социалния капитал като: 

„вътрешна, социална и културна свързаност на обществото, нормите и стойностите, които управляват взаимодействията 

между хората и институциите, в които са внедрени (стр. 3). По-общо, социалният капитал може да бъде концептуализиран 

като „социално лепило“, което държи хората заедно и им дава усещане за принадлежност в един все по-фрагментиран и 

несигурен свят. Това социално лепило ни позволява (1) да свържем фрагментираните парчета на нашия социален живот; 

(2) помага преодоляването на общностите на места и контакти извън непосредствената им среда и (3) подкрепя 

свързващия процес на хората към формални структури, от които те могат да се нуждаят за помощ с възможностите. Това 

ни води до различни форми на социален капитал (Putnam, 2000): 

 

 Свързване: социалният капитал прераства в силни връзки сред индивидите, които принадлежат към същата 

социална група и помага при развитието на чувство за споделена идентичност и сигурност. Свързващият социален 

капитал може да бъде установен в различни аспекти в училищна среда, някои от начините могат да бъдат 

съизмерими с целите на училището и ценностите, докато други могат да работят срещу тях (напр. свързващият 

социален капитал, който произвежда разрушително поведение сред групи ученици); 

 Преодоляване:  социалният капитал улеснява изграждането на взаимоотношения с по-широк и по-многообразен 

набор от хора, отколкото онези в непосредствената среда (напр., училище, семейство). 

 Свързване: социалният капитал позволява връзки между хора с различен статус (напр. социалният капитал 

позволява връзки между родители на деца, посещаващи едно и също училище, от различна среда). Това може да 

помогне на учителите да се свържат с децата (и техните родители)  различен социален, религиозен или етнически 

произход от техния собствен. 

 

Социалният капитал в училищата 

Идеите за социалния капитал, разработени от Putnam (2002), включват идеята, че развитието на доверието между 

индивидите и работата в мрежи насърчава солидарността и изгражда положителни отношения и взаимоотношения в 

рамките на институциите и социалните групи, които са от полза за общностите. Училищата са една от институциите, в 

които гражданското общество и положителните отношения и взаимоотношения могат да се развият. Ето защо, социалният 

капитал в образованието е от основно значение и фокусирането върху основните принципи на тези концепции в 

училищната среда може да има няколко ползи. 

Например, литературата показва, че социалният капитал и посещаването на училище и постиженията са положително 

свързани и че разликите между учениците при академичния успех може да се дължи на различните нива на съществуване 
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на социалния капитал (Dika & Singh, 2002). Подобряването на социалния капитал в училищната среда се отнася до 

установяването на взаимоотношения и мрежа между три основни страни: преподавател-родител-общност. Родителските 

отговорности, както и социалните връзки чрез членовете на семейството, училището и общността водят до подобрен 

социален капитал. (Alunogen & Cetin, 2007). 

Putnam (2000) също споменава, че развитието на децата и младежите се влияе силно от социалния капитал в училище и 

че социалният капитал в рамките на семействата на децата, групите с връстниците, училището и общността положително 

се намесва в образователните постижения, както и в поведението на учениците. По-високите нива на социалния капитал 

също се свързват с по-ниски нива на напускане на училище и по-високи нива на завършване на училище (Israel et al., 2001), 

по-високо записване в колеж (Yan, 1999), по-високи постижения на тестове и по-голямо участие в училищата и 

организациите на общността (Sun, 1999). 

 

Колективната стойност на социалните мрежи в училищата среда и ползите, които възникват от тях (Putnam, 2000):  

- Помагат на хората да разрешават лични и общи проблеми по-лесно 

- В образователната среда отделните хора използват своите социални мрежи и ангажират различни заинтересовани 

лица, които могат да помогнат за увеличаване на качеството на образованието (напр., общността, държавата) 

- Подобрява записването, владеенето, изграждането на консенсус, достигане до отдалечени и неравностойни групи, 

заздравяване на институционалния капацитет 

Съгласно Putnam (2000), силните връзки, които хората имат с останалите в организацията, насърчават някои личностни 

черти като толерантност, емпатия, уважение и готовност за ангажиране в диалог с другите членове на групата. От друга 

страна, хората с по-малко връзки могат да бъдат по-малко толерантни и по склонни да се поддадат на влияние от 

отрицателни или нездравословни навици. Някои примери за показатели, свързани със социалния капитал в училищата и 

които могат да бъдат извлечени от учениците, родителите, учителите, персонала в училище и другите професионалисти 

(Catts & Ozga, 2005) са изброени по-долу: 

 Връзки на общността и семейството с училище 

 Отношение към училището сред общностите и в рамките на семействата 

 Социални дейности, свързани с училището, сред персонала, учениците, родителите и общността 

 Приятелски мрежи сред персонала, учениците, родителите и общностите 

 Участие в училищното управление от персонала, учениците, родителите и общностите 

 Взаимоотношения с и сред учителите и другите членове на училищния персонал 

 Взаимоотношения на учителите с другите професионалисти 

 Комуникация и информация в рамките на училището и в общностите  

 Отзивчивост към конкретни въпроси, включително многообразието 

 

2. Демократични практики в класните стаи 

EUDEC (Европейска общност за демократично образование) определя Демократичното образование въз основа на 

Резолюцията от 2005 г. на 13-тата Международна конференция за демократично образование, като посочва, че във всяка 

образователна институция учениците имат право да: 
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 правят собствени избори, засягащи ученето и други сфери от всекидневния живот (напр. индивидуално да 

определят какво да правят, кога, къде, как и с кого), доколкото техните решения не нарушават свободата на 

останалите да правят същото 

 имат равен дял във вземането на решения относно как техните организации (в този случай техните училища) 

оперират и какви правила и санкции са необходими 

В действителност, литературата в образователната сфера подкрепя демократичното образование, показвайки, че 

образователните среди, които ангажират учениците като активни участници в собственото им учене, са свързани 

с по-висока посещаемост и постижения на учениците, по-голяма креативност и концептуално учене и увеличена 

вътрешна мотивация (Caine, 2008; Gray & Feldman, 2004).  Съгласно EUDEC, демократичното образование отговаря 

на нуждите на учащия, общността и обществото чрез развиване на разсъждаващи индивиди, които съдействат 

при разрешаването на проблеми и са креативни гъвкави мислители. Също така потвърждава, че демократичното 

образование може да бъде валидно за учащите от всички възрасти във всяка учебна среда, които споделят 

следните елементи: 

 Здрави основи на ценности на култура на равенство и споделена отговорност 

  „Уважението поражда уважение“, „Доверието поражда доверие“, „Състраданието поражда състрадание“, 

„Толерантността поражда толерантност“ и така нататък. 

 Колективното вземане на решения, при което всички части на общността, независимо от възрастта или социалния 

статус, имат равнопоставена дума във важните решения (напр., училищни правила, учебни програми, проекти, 

наемане на персонал, бюджетни въпроси) 

 Самонасочено откриване, при което учащите избират какво да изучават, кога, как и с кого да го учат (чрез игра, 

както и чрез конвенционални уроци). 

 Учебният процес следва вътрешната мотивация на учениците и преследването на техните индивидуални 

интереси. 

  

Идеята за демократична класна стая разчита на предпоставката, че принципите на демокрация са не само управленска 

концепция, но също и начин на живот, тъй като са свързани с общите процеси на вземане на решения във всяка 

организация (Dewey, 1991). Някои от основните принципи в основата на понятието за демократична класна стая, могат 

да бъдат синтезирани, както следва: 

 Демократичните класни стаи дават възможност гледната точка на ученика да бъде чута и призната, което дава 

сила на учениците да поддържат собствените си права и лични свободи като човешки същества (Apple & Beane, 

2007) 

 Демократичното образование насърчава автономията на учениците и критичното мислене (Veugelers, 2007).   

 Учениците и основните заинтересовани лица (семейство, други институции) се насърчават да участват във важни 

решения, които са насочени към интересите и проблемите на общността (Apple & Beane, 2007, ASCD, 2018). 

 В демократичните училища, вземането на решения не е само за страните, които носят отговорност, но и за всеки, 

който е ангажиран с училището (Apple & Beane, 2007; Freire, 1970; Wood, 2005) 

В действителност, основните елементи на демокрацията могат да се приложат към учебните часове, като се създава 

класна стая, в която учениците се развиват като активни, участващи демократични индивиди чрез преживявания, които са 

от основно значение за ученето (Wraga, 1998; Association for Supervision and Curriculum Development, 2018):  
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1. Суверенитет на обществото: Учителите предоставят възможност на учениците да се ангажират с решенията, които 

засягат тях самите (напр. правилата в класната стая). 

2. Свобода: идеите, че учениците имат тежест и им е дадена възможността да допринесат към проблематичните 

ситуации в класната стая, които изискват вземане на решения. 

3. Равенство: всеки ученик има право да участва в дискусиите в класната стая и в решенията, а учителите показват усилие 

към всеки ученик по равен начин, за да може да учи по най-добрия начин 

4. Индивидуализъм: средата в класната стая е отворена за всички видове политически и морални стойности и е 

подредена по начин, който поддържа и развива самоконтрола, самодисциплината и положителното поведение на 

учениците. В образователния процес, интересите на всички ученици са взети под внимание. Критичното мислене на 

учениците се насърчава. 

5. Социална отговорност: учителите помагат на учениците като признават тяхното собствено участие и как това участие 

въздейства върху света, в който живеят, използвайки демократични дейности с участие в рамките на класната стая и 

общностите. Учениците играят роля в процеса по вземане на решения или решаването на проблемите в класната стая, 

което увеличава социалната отговорност на учениците. Учениците се учат как да действат в групова среда и да се 

справят със социални действия отвъд училището и класната стая. 

Как демократичното образование може да се практикува от учителите? 

Демократичното образование може да приема многобройни форми, повлияни от Вас като учител, но също и от 

родителите и младежите във Вашата общност или Вашата конкретна класна стая. Институтът за демократично 

образование в Америка (IDEA, n.d.) предоставя някои съвети за практикуване на принципите на демократичното 

образование във Вашето училище и класна стая: 

 Творческо ангажиране на учениците. Дори и да работите в по-традиционна училищна среда, Вие пак 

можете да предоставите на учениците възможност да имат избор в своето учене, отвъд 

конвенционалната учебна програма, за да изградят по-значим и ангажиращ опит, който има практическа 

връзка с ежедневието на учениците. 

 Въвеждане на техники за демократично образование на ежедневна основа.. Например: самонасочено 

учене, споделено вземане на решения, индивидуализирана проектна работа и стажове, избрани от 

учениците в общността 

 Започване на използването на терминологията „демократично училище/класна стая“ и други, които 

практикуват ценностите на демократичното образование.  

 Насърчаване на значителни гласови форуми за учениците. Насърчаване на ангажираността на 

учениците в ученическите съвети и комитетите за ученици-учители-администратори. Дайте на Вашите 

ученици възможността да бъдат част от образователното планиране и вземането на решения в 

училище/класната стая. 

 Насърчавайте Вашите ученици да поемат лидерството в усилията за реформа в тяхната класна стая, 

училище и общност.  

 Поемете водеща роля във Вашето училище, за да разпространявате и повишавате осъзнаването на 

нуждата от  усилия в образователната реформа, за да се персонализира ученето, да се излезе извън 

конвенционалните структури и за учебна програма, насочена към обозначаване като демократично 

училище 

 Насърчавайте училището и Вашите ученици да участват в нестопански и извънучилищни програми, 

които дават възможност на учениците да изследват своите интереси и да създават мрежа с външната 

общност. 
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 Участвайте в образователни програми за учители, които се фокусират върху демократичното и 

прогресивното образование 

 

3. Менторство 

Менторът е човек с експертни знания, който може да помогне за развитието на кариерата на наставляваното лице. 

Функцията, свързана с кариерата, поставя ментора като треньор, който предоставя съвети за подобряване на 

професионалното представяне и развитието на наставлявания. Психо-социалната функция определя ментора като модел 

за подражание и система на подкрепа за наставлявания. И двете функции предоставят изрични уроци и такива по 

подразбиране, свързани с професионалното развитие, както и с общия баланс работа-живот (APA, 2006). 

 

Съгласно дефиницията, менторът е експерт с опит, който помага на по-неопитните колеги при последващото развитие 

на техните компетенции (Насоки за менторство и следване на индивидуалната работа на учениците, 2017). В този 

процес менторът се опитва да подобри уменията на начинаещия учител, умения, които вече са развити в самия ментор. 

Ролята на учителя – ментор е да помогне на начинаещия учител успешно да премине през първата година от своя трудов 

опит като учител, чрез посветено време за наблюдение, предоставяне на обратна връзка, прехвърляне на добри практики 

и водене на разговори, придобиване на професионален опит, но също и изграждане на възгледи и ценности, важни за 

учителската професия (Ristovska et. al., 2016). Целият процес предполага, че съществува партньорство между ментора и 

наставлявания. По време на тяхното сътрудничество менторът и наставляваният следва да бъдат водени от следните 

принципи: 

 поверителност 

 наличност 

 откритост 

 оптимизъм 

 ефективност 

 уважение 

 

Менторски взаимоотношения 

Таблицата по-долу представя гамата от менторски взаимоотношения, които могат да съществуват, в зависимост от 

структурата и формалността на взаимоотношението и продължителността на времето или намесата (University of 

Melbourne, n.d.): 

 

 

Високо 

структурирана 

 

 

 

 Високо структурирана 

 Краткосрочна 

 Взаимоотношението е формално установено, 

често, за да се отговори на специфични 

организационни цели. 

 Високо структурирана 

 Дългосрочна 

 Взаимоотношението е формално 

установено, за да се отговори на 

специфични организационни цели. 
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Формалност 

 

 

 

 

 

 

Без структура 

 Нуждата на наставлявания е висока, а ресурсите, 

времето и т.н. на ментора са малко. 

Напр.: Нов член на персонала може да бъде поставен в 

двойка със старши колега за ориентация в 

организацията.  

 Нуждата на наставлявания е висока, а 

ресурсите на ментора са изобилни. 

Напр.: подготвяне на някого, за да поеме работата 

или функцията на човек, който се оттегля или за да 

усвои експертни знания. 

 Неформална 

 Краткосрочна 

 Менторството варира от спонтанна помощ до 

еднократка среща или актуализиране според 

нуждите. 

 Ресурсите на ментора и нуждите на 

наставлявания са ниски, спонтанни или 

епизодични. 

 Неформална 

 Дългосрочна 

 Този вид менторство се състои от това да си 

на разположение, когато е необходимо, за 

да се обсъждат проблеми, да изслушваш 

или за споделяне на специално знание. 

 Ресурсите на ментора са значителни, но 

нуждите на наставлявания са ниски. 

 Понякога се нарича приятелско 

менторство. 

 

   

Краткосрочна                                                                 Продължителност на намесата                                                               Дългосрочна 

 

 

 

Модели на менторство 

Видът менторска програма зависи от нейната структура и процедурите като: 

 целите, които следва да постигне менторската програма 

 дължината и честотата на изисквания ангажимент на ментора 

 видове дейности, които се случват 

Най-общите видове или модели на менторство са:  

 Диади - менторство един на един. Диадите са най-традиционният менторски модел и могат да бъдат най-лесни 

за приложение за една организация. Менторството един на един може да създаде силни взаимоотношения 

между менторите и наставляваните лица. 

 електронно менторство  - менторът и наставляваният „се срещат“ чрез интернет, например, чрез имейл, 

месинджър, Скайп, Гугъл Хенгаутс и т.н. Този модел е особено полезен, когато менторите и наставляваните лица 

не са в една и съща локация или когато участниците в програмата пътуват много. 

 Групово менторство - един ментор работи с няколко наставлявани лица като група. Това е особено полезно, ако 

няма толкова ментори колкото наставлявани лица. Този модел има добавена полза за наставляваните лица да 

получат разбиране един за друг. Обаче, при този модел,  взаимоотношението ментор/наставляван не е толкова 

близко както при взаимоотношенията с менторство едно на едно. 

 Многобройно менторство - наставляваното лице има повече от един ментор, като се среща с всеки от тях 

поотделно. Многобройните ментори могат да предоставят различни перспективи и експертни знания на 

наставлявания. Многобройното менторство е по същество същото като концепцията за „мрежа от ментори“. 

 Менторство от равнопоставени - менторът и наставляваният са малко или много на едно ниво и предоставят 

менторство един на друг. Това често се използва, например, за приобщаване при постъпване на работа (когато 

скоро наети служители показват на новите наети служители как оперира организацията) 
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 Обратно менторство - по-млад човек е ментор на по-старши. (напр., младеж, който въвежда по-възрастен човек 

в интернет) 

 Екипно менторство - Когато няколко ментора работят с няколко наставлявани лица, които се срещат като екип 

или където едно лице служи са лидер/ментор и този ментор е на разположение на много наставлявани лица 

едновременно, а членовете на екипа (наставляваните) също се подкрепят един друг чрез равнопоставено 

менторство. 

 Триада - включва три лица. Съществуват два традиционни начина за структуриране на триада: 1) може да включва 

едно сравнително старшо лице, което менторства две допълващи се наставлявани лица (например, двама 

служители от персонала, които са приблизително на същото ниво или етап от своята кариера), или 2) може да се 

състои от един старши, един на средно ниво и един младши. С този тип менторство, наставляваните лица се 

възползват от пряката помощ, която получават за своите цели, както и непряко от наблюдаване как работят 

другите върху други цели. Също е полезно, когато съществуват по-малко ментори отколкото наставлявани лица. 

Менторство в училище 

Менторството в училищна среда, а по-конкретно, когато се говори за менторство между равнопоставени сред учителите, 

е дефинирано в TALIS „като помощна структура в училищата, където по-опитни учители подпомагат по-неопитни учители“. 

„Доказателствата показват, че учителите, които получават повече часове менторство, имат по-високи постижения при 

учениците, отколкото онези, които са имали по-малко часове менторство (Rockoff, 2008). В резултатите на TALIS (2013) се 

препоръчва да се подкрепя участието на учителите в менторски програми на всички нива от тяхната кариера. 

Менторството предоставя на учителите начин да изградят взаимоотношения с колегите си и да си сътрудничат за 

подобряване на тяхната учителска практика. Същият доклад препоръчва, че тези, които създават политиките, трябва да 

предоставят на училищата подкрепа при разработването на менторски програми. 

Менторството от равнопоставени се отнася до процес, основан на равнопоставено или почти равнопоставено 

взаимоотношение между връстници, при което те играят роля на взаимни ментори. Равнопоставените ментори обичайно 

са равни по възраст, експертни знания, правомощия и статус в йерархията и взаимодействията се основават на 

реципрочни и взаимно полезни взаимоотношения и учебни партньорства, отколкото на традиционното предаване на 

експертни знания и опит от експерти на начинаещи. Равнопоставените лица като източник на психо-социална подкрепа са 

все по-признати в литературата:  

 Учителите, на които е възложено да работят с други равнопоставени, съобщават, че са предоставили едни на 

други емоционална подкрепа, като са споделяли хубавите и лошите моменти, тъй като са имали равен, с когото 

са можели да обсъждат различни въпроси и притеснения. Тази подкрепа е помогнала на учителите да изградят 

повече доверие в преподаването (Goodnough, Osmond, Dibbon, Glassman &Stevens, 2009) 

 Психо-социалната помощ работи, за да намали емоционалното прегаряне на учителите и смущението им, тихите 

им страхове и е потвърдена в много други изследвания, които разглеждат използването на равнопоставени в 

образованието на учителите (Heidorn, Jenkins, Harvey, & Mosier, 2011; Kurtts & Levin, 2000) 

 Когато работят с връстници, учителите са изпитвали качествено развитие в своята учителска идентичност (Dang, 

2013) 

 Да се говори открито и искрено с равнопоставените си е признато като намаляващ стреса фактор, тъй като 

менторите връстници се чувстват подкрепени и споделят отговорността от работния товар един с друг (Walsh & 

Elmslie, 2005). 

 

Взаимни ползи от менторството 
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Потенциално съществуват много ползи от менторството в училищната среда, както за ментора, така и за наставляваните 

лица, както и ползи за училището, образователната система и самата професия, като (Щат Виктория – Отдел Образование 

и Обучение, 2016):   

 възможности да се предложи практическо знание (педагогическо и опит) 

   увеличаване на професионалното израстване, самопознание и възможност за разрешаване на спорове 

 увеличаване на увереността, самочувствието, духа и чувството за идентичност 

 възможности за научаване на нови умения, преподавателски стратегии и техники за комуникация, включително 

как да се започват разговори, съдържащи доказателствена информация 

 по-голямо чувство за приобщаване или намалени чувства за изолация 

 възможности за тясно сътрудничество и споделени предизвикателства 

 чувство за постижение от успешна работа с предизвикателствата 

 възможности за обсъждане на преподаването и ученето, учениците, стратегиите и успеха 

 възможности за събиране и анализ на доказателства за ученето на учениците, които водят до професионални 

заключения  

 развиване на чувство за принадлежност, допринасяйки за училището и неговата общност 

 

Менторските взаимоотношения се развиват през различни етапи във времето. Тези етапи включват (Roberts, 2000): 

 фаза на иницииране, която отразява началото на взаимоотношението, и по време на която менторът насочва 

наставляваното лице с предписания; 

 фаза на култивиране, в която менторските функции са по-добре установени в максимална степен и в която 

менторът води/убеждава наставляваното лице, така че да могат да започнат да си сътрудничат, като менторът в 

крайна сметка потвърждава способността на наставляваното лице чрез пълно делегиране на задачите; 

 фаза на отделяне, в която организационните и/или психологическите промени в рамките на едната или и двете 

страни намаляват ползотворността на взаимоотношението; и 

 фаза на предефиниране, когато взаимоотношението спира да съществува или се развива в нова форма, като 

приятелство. 

Роля и отговорности на учителя като Ментор 

 продължава да преподава, докато служи като ментор 

 разбира типичните нужди и предизвикателствата на начинаещия учител 

 разработва и използва редица стратегии, за да съдейства на другите учители 

 подготвя се за ефективни консултации едно на едно с отделните учители 

 първоначално съсредоточава своите усилия в области, известни със своята трудност за другите учители 

 предоставя достъп до събраната мъдрост на други опитни учители на начинаещите учители 

 разработва стратегии за приемане и подкрепа на начинаещия учител в рамките на училищния контекст 

Защо равнопоставеното менторство от учителите е важно (Bowman, 2014: 

 Последователност - Училищата се възползват от последователността и менторството може да предостави на 

новите учители ниво на последователност, което иначе може да бъде пренебрегнато. С менторството, новите 

учители имат пряк достъп до учителите – ментори, които могат да споделят своите знания, като се намалява 

времето, което е необходимо, за да се придобие нужната информация. Менторството насърчава бързо учене 
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(Stanulis & Floden, 2009) и изграждане на ниво на последователност, полезно във всички аспекти на ежедневната 

училищна практика: учене на учениците, очаквани поведения и цялостната положителност на училищния климат. 

 Училищен климат - основава се на опита, целите, преподавателските практики, взаимоотношенията и 

организационните йерархии в рамките на училищата (Cohen, McCabe, Michelli, & Nicholas, 2009). Когато учителите 

предоставят менторство, те обучават новите учители за училищния климат. Това прехвърляне на знания е 

безценно за онези, които се затрудняват със запомнянето и овладяването на много задачи. 

 Екипно преподаване – менторството насърчава връзките с връстниците. Традиционно, съвместното преподаване 

и работата в сътрудничество не се е считала за необходимост, поради което все още съществуват 

професионалисти, които са свикнали с и се чувстват по-комфортно да решават проблемите сами и да работят в 

изолация (Grillo, Moorehead, & Bedesem, 2011). Възможностите за учителите да си сътрудничат и да преподават в 

екип са от полза за учениците, защото предоставят по-балансирано обучение и последователност сред 

преподавателите. Екипното преподаване е форма на сътрудничество, която подобрява знанието на учителите за 

стратегиите на преподаване, насърчава компетентността и увереността в тяхната професия. Груповото 

преподаване предоставя на новите учители и техните ментори възможности да наблюдават нови методи на 

преподаване, да усвояват нови умения, да размишляват върху преподавателските практики и да се мотивират 

един друг (Grillo et al., 2011). 

 Лидерство - Учителите, които имат възможности за менторство на други учители, се проявяват като лидери в 

рамките на своята професия, като развиват организации за учене и подобряват своята достоверност пред своите 

колеги (Инспекторат по образованието на Нейно Величество, 2008). Чрез менторство, те придобиват нива на 

собственост и отговорности в съставянето на програмата, което се случва в училищата.  

 Задържане на учителите - Задържането на учителите е текущ проблем в образованието, най-вече за новите 

учители. Ниските нива на задържане означават, че училищата непрекъснато трябва да започват отново, вместо да 

се занимават с по-големите образователни проблеми, които могат да имат (Ronfeldt, Loeb, & Wyckoff, 2013). 

Ниските нива на задържане на учителите могат да имат отрицателен ефект върху училищния климат, да 

нарушават сплотеността на персонала и общността, което може да доведе също и до нарушаване на постиженията 

на учениците. Менторството предоставя съдействие при обучението и насърчава социализацията между 

учителите и останалата част от персонала. Наличието на ментор насърчава ефективността, облекчава част от 

стреса от това да си нов в професията и насърчава учителите да останат в избраната от тях кариера. 

 

4. Възстановителни практики в класната стая 

 

Обща рамка 

Философията на възстановителното правосъдие има корени в Системите за наказателното правосъдие и в основното 

схващане, че престъплението или злодеянието причинява вреда и че истинското правосъдие предполага поправяне на 

вредата и възстановяване на взаимоотношенията, които са били засегнати от нея. Тези практики се основават върху 

идеята, че благополучието на общността и нейните членове се предпазва чрез комуникация, емоционална връзка, 

разбиране и смислени взаимоотношения (Chicago Public Schools Office of Social & Emotional Learning, 2017). 

Възстановителното правосъдие може да се дефинира като „насърчава ценности и принципи, които използват 

приобщаващи, сътруднически подходи към това да си част от общност. Тези подходи валидират опита и нуждите на всеки 

в рамките на общността, особено онези, които са били маргинализирани, потиснати или наранени. Тези подходи ни 

позволяват да действаме и да реагираме по начини, които са по-скоро лечебни, отколкото отчуждаващи или 

принуждаващи“ (Amstutz & Mullet, 2005, p. 15). В сферата на образованието, възстановителните практики могат да се 
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определят като „улесняващи учещите общности, които подхранват способността на хората да се ангажират един с друг и 

със своята среда по начин, който подкрепя и уважава вроденото достойнство и значимост на всички“ (Evans & Vaandering, 

2016, стр. 8).  

 

Класните стаи могат да се считат за микрокосмос на обществото, в който децата и младежите учат необходимите социални 

и емоционални умения. CASEL (2017) твърди, че социалното и емоционалното учене в класната стая включва развитието 

на самоосъзнатост, социална осъзнатост, отговорно вземане на решения, самоуправление и умения за взаимоотношения 

и че развитието на тези умения е възможно, когато хората имат възможности да признаят и разберат въздействието от 

своето поведение върху другите, изпитват емпатия към другите, ангажират се с процесите на вземане на решения и 

разрешаване на проблеми, регулират собствените си емоции и поведение, като така са способни конструктивно да 

разрешават конфликти. Традиционният подход към дисциплината в училищната среда е съсредоточен върху 

нарушаването на правилата и наказанието на нарушителя без възможност за поправяне между нарушителя и жертвата. 

От друга страна, възстановителният подход се фокусира върху нарушението на взаимоотношенията и признаването на 

въздействието върху всички страни, с възможност за изразяване на разкаяние и поправяне на вредата. Възстановителните 

подходи приемат, че всички хора правят грешки, но е съществено важно да се поеме отговорност за собствените действия 

и да се учи от грешките на другите при изграждането на положителни взаимоотношения (Smith, Fisher, & Frey, 2015).  

 

Какво представляват възстановителните практики? 

Съгласно Международният институт за възстановителни практики2, Възстановителните практики са процеси, които 

проактивно изграждат здравословни взаимоотношения и чувство за общност, за да предотвратят и да се насочат към 

конфликт и закононарушение. Възстановителните практики насърчават развитието на взаимоотношенията и общността, 

както и възстановяването на общността, когато е нанесена вреда. Когато са успешно интегрирани в училищната култура и 

климат, Възстановителните практики създават безопасни и продуктивни пространства за учене, в които учениците 

развиват социални и емоционални умения и силни взаимоотношения с връстниците си и възрастните. 

Възстановителните практики предоставят начин на мислене относно конфликта или вредата, отговаряйки на въпроси и 

проблеми, като включват всички участници, за да (Chicago Public Schools Office of Social & Emotional Learning, 2017): 

 обсъждат своите чувства и мнения 

 идентифицират какво се е случило 

 описват как това е засегнало всички 

 откриват решения за подобряване на нещата 

Възстановителен начин на мислене  

Възстановителният начин на мислене описва как един човек разбира общността и ролята си в общността. Ценностите и 

концепциите, които са залегнали в основата на възстановителния  начин на мислене, включват: 

 Взаимоотношенията и доверието са в центъра на общността 

 Всички членове на общността са отговорни пред и един за друг 

 Приветстват се множество перспективи и всички гласове са еднакво важни 

 Оздравяването е процес от основно значение за възстановяването на общността 

                                                 
2 https://www.iirp.edu/restorative-practices/what-is-restorative-practices 
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 Вредителите трябва да носят отговорност за и да предприемат активна роля в поправянето на вредата 

 Конфликтът се разрешава чрез честен диалог и решаване на проблема в сътрудничество, което се насочва към 

основната причина и нуждите на онези, които са ангажирани  

 

Защо Възстановителни практики? 

От края на 1990-те, принципите на Възстановителното правосъдие са приети за ползване в училищата в отговор на 

неефективността на традиционната наказателна дисциплина за да се справят ефективно с разрушителното поведение. 

Възстановителните практики  се прилагат все повече в отделните училища и училищни райони, за да се отговори на 

поведение, да се контролират нарушенията и за да се подобрят училищният климат и култура. Възстановителните 

практики могат да подобрят взаимоотношенията между учениците, между учениците и преподавателите и дори между 

преподавателите, чието поведение често служи като ролеви модел за учениците. Те позволяват на всеки член на 

училищната общност да развива и прилага приетите основни ценности на училището.  Възстановителните практики 

позволяват на индивидите, които са причинили вреда, да поемат пълна отговорност за своето поведение, като се обърнат 

към индивидите, засегнати от поведението (Schiff, 2013). 

Учените подчертават, че традиционните училищни дисциплинарни интервенции, като  дисциплинарни подходи с нулева 

толерантност, които изключват учениците от техните училища чрез временно отстраняване от училище и изключване не 

са ефективни. Изследванията показват, че отстраняването на младежите от тяхната учебна среда за продължителни 

периоди от време не е ефективен начин за управление на поведението на учениците. Американската психологическа 

асоциация (APA), например, е направила заключението, че политиките на нулева толерантност не са направили училищата 

по-безопасни, тъй като училищата с по-високи нива на временно отстраняване и изключване имат по-неудовлетворителен 

рейтинг на училищния климат, по-неудовлетворителни структури на училищно управление и използват 

непропорционално количество време по дисциплинарни въпроси (APA, 2008).  В допълнение, нулевата толерантност 

нарушава взаимоотношенията между учителите и учениците и не помага на учениците да решат проблемите си. Ефектът 

от тези политики включва (Cohen, McCabe, Michelli & Pickeral, 2009; APA, 2008).  

 

a) Академични затруднения - Учениците, подложени на строги дисциплинарни мерки, които ги изключват от училище, 

имат тенденция да изостават академично и да прекарват по-малко време в учене. 

b) Бягане от час - Учениците, които се изправят срещу строга дисциплина, често се чувстват отчуждени от своите училища, 

което води до повече отсъствия. 

c) Проблеми с поведението - Учениците, наказани с мерки на нулева толерантност, често изостават от своите връстници, 

поради загуба на времето за учене и често са разочаровани или засрамени и се заемат с нарушаване на часа 

d) Проблеми с психическото здраве - Несправедливите дисциплинарни последствия често са травматични за младите 

хора, водят до публично унижение, намалено усещане за собствената стойност и недоверие към училищните власти. 

e) Липса на мотивация –Наказателните политики предизвикват кръг от разединяване от училищата, когато учениците 

стават по-недоверчиви и по-негодуващи от своите учители, губейки свързаността, която е толкова критичен 

компонент за академичен успех. 

f) Злоупотреба с алкохол и наркотични вещества - Колкото младежите стават по-отчуждени, толкова по-вероятно е те 

да се ангажират с рискови поведения, насилие и злоупотреба с алкохол и наркотични вещества. 

g) Напускане на училище - Дисциплината на нулева толерантност изпраща ясно съобщение до учениците, че те не са 

ценени и че гореспоменатите проблеми могат да доведат напускане на училище. 
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Доказателства за положителното въздействие на Възстановителните практики 

Ползването на Възстановителни подходи (ВП) в образованието е нарастваща практика, която започва с промяна при 

използването на Възстановителното правосъдие в рамките на Системата за наказателно правосъдие, простираща се към 

училищата в началото на 1990-те (Morrison, 2011). Тези практики включват разрешаване на конфликти, използвайки 

методи, с които нарушителят, жертвата  и другите заинтересувани страни участват в процеса по разрешаване на 

конфликта), подчертавайки ценността на поправянето (психологическа и/или материална) и взаимоотношенията и 

общността (Morrison, 2002; United Nations, 2000; Pranis, 2011). Разширяването на възстановителните практики в училище 

е широко признато като техника с ползотворна мярка, която увеличава справянето с разрушителното поведение, тъй като   

подход се свързва с развитието на положително поведение, намаляване на отрицателното поведение и предотвратяване 

на бъдещи конфликти в училище (Gonzalez, 2012; González, Sattler & Buth, 2018).  По-конкретно, доказателствата показват, 

че в училище, където се въвеждат тези политики, е възможно да се потвърди увеличена посещаемост, по-добри оценки, 

по-малко виктимизация и като цяло по-малко случаи на конфликт (Armour, 2014; Kokotsaki, 2013; Morrison, 2002). Също 

така, въвеждането на тези практики показва положително въздействие върху ангажираността на учениците, психичното 

здраве и благополучието (Croxford, 2010). Други проучвания показват потенциала на възстановителните практики при 

създаването на по-добри взаимоотношения учител-ученик, подобряване на училищата и намаляване на расовите 

неравенства в препратките към дисциплината (Gregory, Clawson, Davis & Gerewitz, 2016).  

 

 

Традиционен и Наказателен подход спрямо Възстановителен подход: 

 

 

Традиционен и Наказателен подход Възстановителен подход 

Лошото поведение се възприема 

като: 

Нарушаване на училищните правила, 

неподчинение на авторитета 

Вреда, нанесена от един лице/група на 

други 

Процесът е съсредоточен върху: Авторитетна фигура установява кои 

правила са нарушени и кой следва да 

бъде обвинен 

 

Всеки работи, за да реши проблема, да 

изгради взаимоотношения и да постигне 

резултат, желан от всички 

Отговорността е: Получаване на наказание Разбиране на влиянието на действията, 

поемане на отговорност за изборите, 

предлагане на начини за поправяне на 

вредата и възстановяване на общността 

Целта на реакцията е: Болка или неприятно усещане с цел 

избягването на бъдещи конфликтни 

ситуации 

Смислени решения за помирение и 

признаване на отговорността за изборите 

Ефект върху реакцията: Краткосрочните поведения често 

спират на момента, но после се 

завръщат, след като наказанието 

приключи 

Дългосрочно – учениците се учат на 

критически социални и емоционални 

умения, които им служат, за да разбират и 

поправят вредата 

 

Една от основните роли на преподавателите е да създават подкрепящи училищни общности, в които учениците могат да 

просперират и да научават умения (академични, социални и емоционални), които са им необходими, за да успеят в своята 
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кариера и живот. Възстановителните практики предлагат начин за училищата да консолидират общността, да изградят 

положителни взаимоотношения сред учениците и между учениците и персонала и да подобрят учебната среда. 

Някои от ползите на Възстановителните практики могат да бъдат обобщени като (Chicago Public Schools Office of Social & 

Emotional Learning, 2017): 

 Подобряват климата в училище и в класната стая, като се съсредоточават върху общността, взаимоотношенията и 

отговорността 

 Насърчават развитието на социалните и емоционалните умения, като преподават на учениците самоосъзнатост, 

емпатия, комуникационни умения, отговорно вземане на решения, изграждане на взаимоотношения и разрешаване на 

спорове. 

 Увеличават безопасността и реда в училищните сгради чрез намаляване на конфликтите, де-ескалация на 

нестабилните ситуации и насърчаване на чувството за колективна отговорност 

 Намаляване на дисциплинарните проблеми и смущения и служат като алтернатива на вредните практики за 

изключване, като временно отстраняване и изключване от училище 

 Насърчават участието на учениците в ученето и подпомагат управлението на класната стая 

 

Примери за възстановителни практики 

В класната стая, Възстановителните практики могат да бъдат въведени чрез ежедневни ритуали и практики, или просто 

чрез взаимодействия между учителите и учениците. Практиките в класната стая могат да включват Кръгове за говорене 

или други дейности, изграждащи общността, учейки учениците на само-осъзнатост чрез заявления „Аз“, разрешавайки 

конфликти чрез възстановяващи въпроси и разговори и предоставяне на възможности за размишление. 

Възстановителните практики могат да бъдат преподавани, изучавани и използвани от целия персонал, ученици и членове 

на общността. Тези практики ангажират участниците с развитие на умения и начин на мислене около взаимоотношения, 

училищни общности и какво се случва, когато членовете на общността се нараняват един друг. Някои практически 

примери на използваните на възстановителни практики са: 

 КРЪГОВЕ ЗА РАЗГОВОРИ  

Кръгът за говорене е Възстановителна практика, която помага да се изградят доверителни взаимоотношения между 

всички членове на класната стая и създава възможност за всеки ученик да се чувства приет и значим в рамките на групата. 

Кръгът за разговори може да трае 10 минути или до пълен учебен час, в зависимост от целта. 

 Преди Вашия първи Кръг за разговори, обяснете на Вашите ученици, че целта е да се опознаете, да споделите 

опит и идеи. Когато участваме в Кръг за разговори, ние използваме времето, за да обърнем внимание на това, 

което се случва в собствената ни глава и в главите на нашите съученици и това ни помага да се опознаем, да се 

съсредоточим и да учим по-добре. 

 Ако не е възможно да се разместят столовете или чиновете във Вашата класна стая, застанете в кръг или елипса 

около чиновете или помолете учениците да преместят столовете си така че да гледат към центъра на стаята. 

Кръгът задава друг тон и насърчава участието и взаимодействието. Важно е учениците да се чувстват удобно и 

всеки да участва, като седи в кръга. Вербалното участие винаги е по избор. 

 Използвайте предмет, който може да бъде държан спокойно и да се предава в кръга като „предмет за говорене“. 

Предметът за говорене се предава в кръга, за да се осигури равенство на гласа. Това ще осигури само един човек 

да говори в даден момент и цялото внимание да е съсредоточено върху този човек, както и може да се използва 
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за предаване, ако учениците на желаят да говорят. Отделете време, за да обясните на участниците как да 

използват и предават предмета за говорене, дори и ако това вече е позната концепция. 

 Като фасилитатор, Вие също ще седите в Кръга на същото ниво като учениците. Вие не сте там, за да преподавате 

урок или поука, а като равнопоставен участник. Фасилитаторът приветства това, което се казва, без да се опитва 

да влияе или да дава съвети. 

 Създайте церемония или модел, който да се следва всеки път, когато се свиква Кръгът. Това отделя Кръга от 

останалата част от учебния час. Може да включва кратка въвеждаща дейност всеки път, четене на цитат или 

поема, пускане на музика. 

 Използването на позната церемония задава тон и помага на учениците да знаят какво да очакват и нормализира 

практика, която първоначално може да се смята за необичайна 

 Включва в ритуала по откриването напомняне за нормите и ценностите (относно говоренето, слушането и 

проявата на уважение и грижа; Затвърдете тези правила с положителна обратна връзка), теми или въпроси, на 

които участниците са поканени да отговорят и с ритуал по приключване 

 Използвайте теми или въпроси, които разглеждат социални и академични предизвикателства. Дайте време за 

мислене преди да предадете предмета за говорене. 

 

 КРЪГОВЕ НА МИРА.  

Кръгът на мира е структурирана и планирана среща между човек, който е причинил вреда, човекът, който е бил наранен 

и семействата и приятелите на двете страни, в който те обсъждат последствията  на поведението и решават как да 

поправят вредата. Участието в Кръга на мира винаги е доброволно. 

Тази практика е лесен метод за разрешаване на спорове, който помага на учениците да разрешават своите собствени 

проблеми, като предоставят на страната или страните, които са наранени, възможност да се изправят срещу лицето, което 

е причинило вредата, да изразят своите чувства, да зададат въпроси и да имат участие в това, което се случва след това. 

 ученикът, който е причинил вреда – дръжте го отговорен, докато му давате възможност да бъде отново 

интегрират в училище/класната стая; предоставете шанс да разбере как неговото поведение е засегнало 

останалите; възможност да започне да поправя вредата, която е причинил като се извини, изкупи я и се съгласи 

на компенсация или работа в служба на личност или общността 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ 

Конференция между връстниците, която също е известна като медиация между връстници, съвет от връстници или жури 

от връстници, е доброволен процес, воден от учениците, в който малка група от обучени ученици предоставя положително 

влияние от връстници, докато работят за да дадат възможност на посочените ученици да разберат въздействието от 

своите действия и да намерят начини за поправяне на вредата, която са причинили. Тези ученици са обучени да са 

неутрални и насърчаващи и да помогнат на конкретния ученик да създаде споразумение за поправяне на вредата. 

 Учениците се насочват към Конференция между връстници, след като са се ангажирали в конфликт с другите или 

са нарушили училищните норми 

 ако целта на Конференцията между връстниците е медиация между индивиди, които са в конфликт, нараненото 

лице присъства; в случай на тормоз, нараненото лице обикновено не присъства, освен когато това е поискано от 

него самото 
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 Възрастен съветник, който също е обучен в моделите на Възстановителните практики и насърчава програмата в 

рамките на училището, привлича учениците за Конференциите между връстници и т.н., наблюдава заседанието 

на Конференцията между връстниците и е на разположение за подкрепа, ако е необходимо. 

 Споразуменията, които се сключват по време на конференциите между връстниците, се наблюдават 

 

Възстановителен език и комуникация 

Докато се прилагат възстановителните практики, е важно да се прилага и възстановителен език, който насърчава 

положителни взаимодействия между участващите страни. 

Примери за невъзстановителен език и възстановителен език са обобщени в таблицата по-долу: 

 

 

Изрази, които спират комуникацията спрямо Възстановителен език 

 

 
 

Осъждане:  

Какво си направил? 

Защо би направил това? 

Някога слушаш ли изобщо? 

Знаеш какво ще ти се случи сега, нали? 

 

 Възстановителни въпроси: 

Какво се е случило? 

За какво мислеше и как се чувстваше в онзи момент? 

Кой мислиш, че е бил засегнат от твоите действия? 

Какво мислиш, че можеш да направиш, за да направиш 

нещата правилно/по-добре? 

Диагноза: 

Проблемът с теб е, че не проявяваш уважение. 

Заявления „Аз“: 

Когато те чух да говориш с Джон по начина, по който го 

направи, се почувствах разочарован, защото аз ценя 

уважението, което сме изградили в класната стая. 

Искане: 

Не ми говори така! 

Емпатично слушане: 

Чуваш, че казваш, че все още си много разстроен 

относно това, което се е случило. Въпреки че и аз съм 

разстроен, искам да чуя твоята гледна точка. 

Мислене кой какво заслужава: 

Той заслужава да бъде наказан. 

 

 

 

 Възстановяващите въпроси помагат на ответника да се поучи от инцидента и да разреши проблема. Те са 

неосъдителни начини за насърчаване на някой, за да вземе под внимание чувствата на другите, въздействието от 

своите действия и какво може да бъде направено, за да се поправят нещата. 

 Заявления „Аз“ или афективните заявления помагат да се запази липсата на осъдителност, дават на участниците 

положителна обратна връзка чрез емпатично слушане и насърчават участниците да говорят, използвайки 
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възстановителни въпроси. Тези заявления помагат да се изразят чувства и да се комуникира как действията на 

един човек имат ефект върху по-голяма общност  

 Емпатичното слушане следва, когато едно лице искрено взема под внимание мислите, чувствата и нуждите на 

друго лице и полага искрено усилие да разбере гледната точка на другия човек, като се уверява, че човекът, който 

говори, чувства, че е разбран и че неговото възприятие е свободно от осъдителни мисли. Съществуват много 

начини, по които можем да съобщим на говорещия, че не слушаме с емпатия 

 

Емпатично слушане: Какво да избягваме? 

 
Докато слушаме…. 

 
Докато отговаряме… 

 

- „Изпълняване на много задачи“, докато се опитваме да 

слушаме 

- Да мислим какво ще кажем след това, докато някой 

друг говори 

- Да мислим за това как това, което казва говорещият, е 

свързано с нашите преживявания, когато говорещият 

говори за собствения си опит 

- Да съдим говорещия или това, което говорещият казва 

 

 

- Да показваме на говорещия дали сме съгласни с него 

или не 

- Да задаваме твърде много проучващи въпроси, когато 

говорещият не е готов да споделя 

- Да даваме съвети  

- Да предоставяме интерпретация на мотивите или 

поведението на говорещия 

- Свързване на опита на говорещия с нашия собствен опит 

 

Възстановителни практики и SEL 

Както бе посочено в предишния Модул от това обучение, социалните и емоционалните компетенции са критични умения, 

от които се нуждаят учениците, за да успеят в училище, в кариерата и в живота и са съществени, когато се занимаваме с 

разрушително поведение. 

Имайки предвид основните принципи на Възстановителните практики, лесно е да се разбере как те имат потенциала да 

подкрепят развитието на петте основни социални и емоционални компетенции, предложени от Основните компетенции 

на социалното и емоционалното учене и графика от CASEL (2017). 
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Развитието на социалните и емоционалните умения също подобрява способността на учениците активно да участват във 

Възстановителните практики, както можем да видим в темите по-долу: 

 

 

 

 

5. Ефективни европейски практики в училищния контекст 

 

  „Оперативни съвети за разписване на план за превенция и управление на поведенческите кризи в училище. Част 

първа-втора-трета-четвърта“/ MIUR-USRER, UfficioVIII-Diritto allo studio, Europa e Scuola, Tecnologie per la didattica 

Моделът поставя в центъра експертните действия на учителя, самостоятелно или в екип, от което произлиза приоритетът 

за продължаващо обучение за учителите. Брошурите предлагат материали (например таблици с данни за анализиране на 

поведението) и препоръки (например, протоколи за поведение) ясно и конкретно приложими от учителите и от всички 

професионалисти в училище. В подкрепа на това, съществуват научни факти: наистина, опитът и проучванията през 

последните години показват, че често ситуациите на дисфункционално и разрушително поведение в училище подлежат 

на промяна, особено в детството, която може да намали интензивността и честотата на кризите и че, понякога, е възможно 

те да бъдат потушени. Възможно е да се намесим по образователен начин в ситуацията на поведенчески кризи, както по 

отношение на превенция (за да ги избегнем, или, поне, за да ги намалим и да ги направим по-слаби), така и по отношение 

на ограничаване. 

 Projeto SER – Segurança, Envolvimento e Responsabilidade (от английски език “проект БЪДИ –Сигурност, 

ангажираност и отговорност”) 

Резултатите от оценяването на проекта показват, че моделът за насърчаване на положително поведение ефективно 

намалява дисциплинарните случаи, като това подобрение е особено видно в контекста на класната стая, което води до 

заключение, че съществува нужда да се открият различни и подходящи отговори.  Изследователите, които са направили 

това заключение, вярват, че тези резултати са последствие от действията, които са съсредоточени върху управлението на 

класната стая. Те също вярват, че това е „превантивно действие, ефективно и по-евтино, което означава, че може да бъде 

Възстановителните практики като ползването на 

заявления „Аз“, позволяват на учениците да се научат как 

да поемат отговорност за своите собствени чувства и 

действия, като се насърчава самоуправление и 

самоосъзнатост. 

Възстановителните практики, фокусирани върху 

размишляване и „поправяне на нещата“, помагат на 

учениците да разберат въздействието и последствията от 

техните действия, като се насърчава отговорно вземане 

на решения. 

Акцентът на Възстановителните практики са силните 

взаимоотношения и общностите. Използването на 

възстановителен начин на мислене включва развитието на 

умения за  социална осъзнатост и взаимоотношения, 

като емпатично слушане и кръгове, насърчаващи 

социалната осъзнатост и взаимоотношенията. 
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обобщено за контекста в Португалия“ и че „съществува нужда да се разширят изследванията върху приложението на този 

модел в други държави и с други участници“. 

 Използвайки играта за добро поведение в приемаща класна стая 

Учителите от общообразователния курс се нуждаят от разнообразни техники за управление на поведението в набора си 

от инструменти, за да обучават ефективно всичко свои ученици. Тази адаптация на Играта за добро поведение е взаимно 

зависима групова техника за непредвидими обстоятелства, която помага за управлението на поведението в класната стая 

и за интегриране на учениците с емоционални и поведенчески затруднения в общо образователния клас. Може да се 

използва като начин за специалните и общите преподаватели да съдействат успешно във включващите общо 

образователни класни стаи. 

 Обучение на учители за управление на класната стая „Невероятни години“: Методите и принципите, които 

поддържат точността на предоставянето на обучение 

Значителни изследвания са показали, че ефективните стратегии на учителя за управление на класната стая насърчават у 

учениците интерес за учене, подобряват академичните постижения и готовността за училище и предотвратяват и 

намаляват разрушителното поведение в класната стая. Тази статия се съсредоточава върху интервенцията на 

Управлението на класната стая от учителя „Невероятни години“ (IY TCM) като пример за основана на доказателства 

програма, която внедрява прецизност и адаптация в своя модел. 

 На лов за лъвове 

Умения за израстване „На лов за лъвове“ (SFG) е базирана на доказателства програма за предучилищна възраст до 5 клас, 

която интегрира социално и емоционално учене, развитие на характера, превенция на употребата на наркотици и тормоза 

и обучение чрез обществени услуги. Чрез редица подходящи за развитието тематични планове на уроци и раздели, 

програмата помага да се създаде среда в училище и в класната стая, която насърчава положителното поведение на 

учениците, което води до по-голям академичен успех. 

 Играта за добро поведение на РАХ 

В този модел, децата работят заедно, за да създадат положителна учебна среда като наблюдават своето собствено  

поведение, както и това на своите съученици. Учителите използват Играта за добро поведение по вреше на учебния ден 

като учебна стратегия, която не се конкурира с  времето за обучение. В класните стаи, в които се използва този модел,  

съществува по-малко  непосветено на задачи и разрушително поведение и учителите имат повече време да се посветят 

на преподаването. 

 

 

  



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-UK01-KA201-062089 — 

Подкрепата на Европейската комисия на създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което 

отразява възгледите единствено на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да е ползване на информацията, 

съдържаща се тук. 
 

Пилотиране 

Основни заключения от пилотирането 
Курсът на обучение беше пилотиран в 6-те страни от консорциума, като общо 102 професионалисти (учители, възпитатели, социални работници, 

психолози и т.н.) участваха в пилотното обучение по Inn2Diversity: 

• Великобритания - 17 участници 

• Португалия - 32 участници 

• RO - 14 участници 

• IT - 12 участници 

• FI - 8 участници 

• BG - 19 участници 

При оценката на пилотните дейности бяха използвани следните инструменти: 

1) Въпросник за самооценка (приложение 1) 

2) Оценка на качеството на модула (Приложение 2) 

3) Оценка на удовлетвореността от обучението (Приложение 3 и Приложение 4). 

Поради ситуацията с пандемията и съответните ограничения някои партньори не можаха да проведат пилотното обучение във формат "лице в лице" 

(приложение 5 и 6). По този начин партньорството направи необходимите промени и адаптации, за да проведе курса на обучение във формат "лице в 

лице" и/или онлайн. 

В следващия раздел представяме таблица с преглед на основните констатации и заключения от всеки пилотен проект. 
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Партньор 
Обучителен 

формат 

Участ

ници 

Оценка   

Препоръки 
Модули Баланс на компетенциите 

Цялостна 

удовлетвореност от 

обучението 

City College 

Peterborough, 

Великобрита

ния 

На живо 17 M1 - 15 оценени участници 

модула като много 

полезен; 

12 души оцениха темите 

обхванатите в обучението 

като 4 

и 15 души смятат, че 

съдържанието на модула е 

допринесло за 

цялостното им разбиране. 

M2 - 12 участници оцениха 

с 5 полезността на 

модула, 14 оцениха с 5 

обхванатите теми, а 10 

оценяват 

с 4, когато бяха попитани 

колко добре 

съдържанието на модула е 

допринесло за 

цялостното им разбиране. 

M3 - Този модул получи 

най-добрите оценки за 

обратна връзка от всички 

модулите за обучение, 

само един 

лице оцени параметрите 

като 

Балансът на 

компетентността ясно 

показва, че изминатото 

разстояние е много 

положително. Всички 

участници са успели да 

признаят, че са развили 

знанията си във всяка от 

следните области 4 модула 

Преди началото на 

обучението област, в която 

участниците са се чувствали 

най-уверени, е Лидерство и 

управление и това беше 

видя 2,0 точки от растеж. 

Взаимоотношения и 

социални въпроси 

Емоционално обучение и 

Ефективни практики и 

политики в контекста на 

училищата изминато 

разстояние от 2,5 точки 

Организацията на 

обучението получи 

отлична обратна връзка. 

Между доброто, много 

добра и отлична. 

Оценката на на 

съдържанието на 

обучението показва че 

всички участници го 

оценяват като 

задоволително или по-

високо. 

Всички обучаеми са 

оценили обучителите и 

насърчаването на добра 

учебна среда като 

отлични, а всички 

останали оценки като 

много добри или 

отлично. По отношение 

на естеството на 

обучението 59% от 

участниците оценяват, че 

обучението е било 

балансирано между 

теорията и практика, а 

15%, т.е. 2 души, оцениха 

Обучителят смята, че 

програмата за обучение 

съдържа много теми, 

които са много интересни 

и подходящи за 

управлението на 

разнообразието и 

деструктивното 

поведение в класната 

стая, така че за да се 

посвети на всички теми 

необходимото време, 

вероятно ще е по-

подходящо да се проведе 

по-дълъг период на 

обучение. Обучителят 

смята, че това ще позволи 

повече време за 

обсъждане в класната 

стая и практическо 

прилагане на наученото. 

Всички участници 

признаха важността и 

необходимостта от 

обучение на не само 

когато учителят е но и 

през целия период на 

обучение. 
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4, а всички останали 

участници 

оцениха модула с 5. 

M4 - оценени от 15 

участници 

с 5 всички параметри; 

въпреки това той 

получи 2 оценки от 3 точки 

за 

въпроса относно 

полезността и приноса за 

цялостното разбиране. 

че е било много 

теоретично 

преподавателския си 

опит. Никой от участници 

смятат, че допълнителни 

теми е необходимо да 

бъдат включени и че има 

е имало добро 

разнообразие. И двамата 

участници и обучителят 

харесаха участието си в 

класната стая и да 

споделят опит и е важно 

да се даде възможност за 

рефлексивна практика и 

възможности в рамките 

на програмата за 

обучение, за да 

споделяне на това. 

Aproximar, 

Cooperativa 

de 

Solidariedade 

Social, CRL, 

Португалия & 

Amadora 

Inovation em 

Unipessoal 

LDA, 

Португалия 

B-learning, 

синхронни 

и 

асинхронни 

сесии 

32 M1 - всички елементи са 

оценени между 3 и 5. 18 

оценени модула като 

много полезен, 21 

оценяват обхванатите 

теми като много добри, а 

18 участниците оценяват 

модула като много 

полезен. 

М2 - 18 са оценили модула 

като много полезни, 17 

оцениха обхванатите теми 

като като много добри. 

Модулът е оценен като 

Забелязва се увеличение 

във всички 4 модула, което 

предполага, че участниците 

са преживели положителна 

еволюция по отношение на 

развитието на 

компетенциите/уменията 

от началния момент на 

обучението до края на 

обучението. обучението. 

Средната стойност на 

компетенциите са се 

повишили с 1,4 точки (по 

скалата от 1 до 5). Най-

голямата разлика по 

Като цяло участниците 

бяха доволни от 

организацията на 

обучението и 

съдържанието на 

обучението, тъй като 

повечето от тях оцениха 

тези параметри с 

"Отлично" и "Много 

добре". Участниците бяха 

доволни от 

преподавателите, тъй 

като мнозинството оцени 

тези параметри с 

"Отлично" и "Много 

Основните препоръки 

бяха следните: 

Още една сесия за 

затвърждаване на 

знанията; Подобряване 

на достъпа и работата с 

платформата на 

Aproximar и 

превръщането й в по-

интуитивна; Повече 

"пространство" за диалог 

и по-активно участие, за 

да се опознае по-добре 

съдържанието; 

Провеждане на 
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много полезен от14 

участници 

M3 - 19 души са оценили 

модула като много 

полезен, а 16 оцениха 

обхванатите теми като 

като много добри, а 15 

участници оцениха този 

модула като много 

полезен. 

M4 - 19 души оцениха 

модула като много 

полезен, а 19 оцениха 

обхванатите теми като 

като много добри и 19 

участници го оцениха като 

много полезен. 

отношение на преди и след 

обучението е средно 

наблюдава в модул IV с 1,6 

точки. На 

най-ниските нива на 

промяна в по отношение на 

компетенции/умения се 

наблюдава при 

Модул III, с 1,2 точки 

разлика 

добре". Мнозинството 

заяви, че обучението е 

било балансирано между 

теория и практика. Също 

така всички участници, с 

изключение на един, 

биха препоръчали този 

курс на обучение на 

други. 

обучението в друго време 

на годината, тъй като 

краят на учебната година 

не е най-подходящият 

подходящо време за този 

вид обучение; Медии, 

илюстриращи ситуации 

на управление на 

деструктивно поведение 

в класната стая, 

последвани от диалог 

между всички участници; 

По-малко теоретични 

сесии и повече 

практически сесии, 

стратегии и 

примери/казуси; 

включване на 

съдържание относно 

значението на 

мултидисциплинарни 

екипи, позитивно 

родителство и психично 

здраве 

Asociația 

Centrul de 

Cercetare și 

Formare a 

Universității 

de Nord, 

На живо 14 M1 - модулът получи обща 

оценка 4. 

участниците смятат, че 

някои от моделите са 

приложими. 

Подобряването на 

способността на учителите 

да управляват ефективно 

В рамките на модули 2 и 3 

са най-развити в резултат на 

обучението (4,65 и 4,68. 

Най-значителен е приносът 

на модул 4. Това 

подобрение е особено 

важно, като се има предвид 

целта на проекта 

Като цяло участниците 

бяха удовлетворени от 

организацията на 

обучението. Със скала от 

1 до 6 (6 

е отлична) 8 респонденти 

са дали оценка 5, 6 души 

са дали оценка 4. Всички 

Имаше нужда от повече 

време и дейности, от 

практически занимания, 

които да подобрят 

учебния опит: обучението 

трябва да бъде по-дълго 

или опростено; 

необходимост от повече 
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Румъния & 

Asociația 

European 

Association 

for Social 

Innovation, 

Румъния 

поведението в класната 

стая изисква систематичен 

подход. 

М2 - този модул беше 

оценен с обща оценка 4. 

Информацията беше 

уместна и фасилитаторът е 

включил няколко 

дейности в обучителната 

сесия, но в първоначалния 

формат имаше малко 

практически дейности. 

М3 - този модул беше 

оценен с обща оценка 4. 

участниците заявиха, че са 

участвали в 

различни курсове по 

лидерство и управление 

на класната стая. 

M4 - Този модул беше 

оценен с обща оценка 4, 

участниците изразиха 

желанието си за повече 

практически решения за 

това как да се прилагат 

ефективни практики и 

политики в училищния 

контекст. 

Inn2Diversity, а именно 

разбирането и 

насърчаването на 

възстановителните 

практики за борба с 

деструктивното поведение 

в класната стая. Освен това 

познаването на добрите 

европейски практики в 

образователната среда и 

възможността за по-

нататъшното им 

представяне е друга важна 

цел на проекта, която е 

разгледана в рамките на 

това обучение. 

участници заявиха, че 

биха препоръчали 

обучението на свои 

колеги и други 

специалисти, които 

познават. По отношение 

на продължителността и 

съдържанието 

участниците смятат, че 

продължителността на 

обучението не е била 

подходяща. Те смятат, че 

е необходимо повече 

време, за да се разберат и 

практикуват някои от 

техниките, представени в 

обучението. участниците 

смятат, че за да се 

осигури ясно и полезно 

обучение, е необходим 

балансиран (теория и 

практика) учебен 

материал. 

практически примери и 

дейности, които биха 

могли да подпомогнат 

по-добре процеса на 

обучение; включване на 

няколко дейности в 

програмата за обучение, 

които биха ангажирали и 

подобрили опита от 

обучението; добавяне на 

няколко последващи 

срещи с учителите и 

няколко практически 

примера от реалния 

живот, които да 

подчертаят 

приложението и 

полезността на 

техниките; провеждането 

на пилотния проект беше 

в края на учебната 

година, затова, тъй като 

участниците заявиха, че 

времето на обучението 

не е било най-доброто, се 

препоръчва обучението 

да се проведе в началото 

на учебната година; да се 

включи Министерството 

на образованието, първо 

регионалният клон, за да 

могат всички училища да 
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имат достъп до тази 

информация. По мнение 

на участниците има 

голяма нужда да се 

изразят нуждите и 

предизвикателствата, 

които учителите и децата 

се сблъскват ежедневно в 

училищната среда. 

Cooperativa 

Sociale CEIS 

Formazione, 

Италия & San 

Giuseppe 

Onlus, Италия 

Онлайн 12 М1 - Мнозинството 

намира модула за 

полезен, като дава най-

високи оценки. Приносът 

на модулите оценките са 

особено 3 и 4. 

М2 - Половината от 

участниците оценяват с 4 

полезността на модула. 

Обхванатата тема е 

оценена с оценки 4 и 5; 7 

участници 

оценяват с 4 приноса на 

модулите. 

М3 - Модулът получи най-

високи оценки по 

отношение на своята 

полезност. Обхванатите 

теми получиха най-високи 

оценки. Приносът на 

модулите 

Компетенциите по темите 

на всички модули 

отбелязаха ръст след курса 

на обучение, като този на 

"ефективните практики и 

политики в училищния 

контекст" беше по-висок, но 

в същото време 

участниците се чувстваха 

по-малко компетентни, с 

ръст от 1,3 точки. 

"Лидерство, динамика в 

класната стая и мотивация 

на учениците", която е тази, 

при която участниците 

чувстваха, че са по-

компетентни показва ръст 

от 1 точка, в другите два 

модула нарастват с 0,9 

пункта. 

Организацията на 

обучението получи много 

положителни оценки за 

всички подпараметри с 

по-голямата част от 

оценките са между 

отлични и много добри. 

По отношение на 

съдържанието на 

обучението общата 

оценка е много 

положителна, особено 

във връзка с 

първоначалните 

очаквания на 

участниците. 

По отношение на целите 

и резултатите от 

обучението и 

педагогическите ресурси 

само по едно лице за 

всеки подпараметър е 

дало слаба оценка, а 

Обучителите смятат, че 

програмата за обучение 

съдържа много теми, 

които са много интересни 

и подходящи за 

управлението на 

разнообразието и 

деструктивното 

поведение в класната 

стая, така че за да се 

посвети на всички теми 

необходимото време, 

вероятно ще бъде по-

подходящо да се проведе 

по-дълъг период на 

обучение (повече от 12 

часа). Участниците 

препоръчват да се отдели 

повече място на 

практическите примери и 

да се добавят някои теми, 

свързани с 

дистанционното 
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са оценени с 4 и 5 от трима 

участници и с 3 от едно 

лице  

M4 - Повечето участници 

са дали най-висока оценка 

на полезността. 

Обхванатите теми 

получиха много висока 

оценка: 9 ги оцениха с 5. 

Принос на модула 

получава най-високи 

оценки: 6 участници дават 

оценки 5, а 5 - 4. 

всички останали са 

между отлична и много 

добра. 

Практическото 

приложение на 

съдържанието получи 7 

много добри оценки. По 

отношение на характера 

на обучението 85 % от 

участниците смятат, че 

обучението е било 

балансирано между 

теория и практика. 

обучение и ефекта на 

социалното разстояние в 

училище, като се има 

предвид извънредната 

ситуация, дължаща се на 

пандемията от Ковида, 

която е проблем за 

училищата през 

последните месеци. 

Участието на училищни 

специалисти с различен 

опит, в нашия случай 

учители и възпитатели, 

работещи в една и съща 

среда и изправени пред 

проблемите на 

управлението на 

многообразието и 

управление на 

смущаващи поведението, 

се счита, че много 

положително от 

участниците за 

възможността да 

споделят различни 

гледни точки. 

Diakonia-

ammattikorke

akoulu Oy, 

Финландия 

Онлайн 8 M1 - получи общ резултат 

от 3. Модулът беше 

намерен за полезен и 

някои от моделите 

представени в материала, 

бяха счетени за много 

В Модул 1 повечето от 

участниците оцениха 

своите подобрени 

компетенции. Най-

усъвършенстваното умение 

беше стратегиите за КБИ в 

Организацията на 

обучението беше 

оценено като 

добра. Участниците биха 

предпочели 

Стиловете на управление 

на класната стая се 

смятаха за малко черно-

бяло или твърде 

праволинейно 

разделение; По-ясна 
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полезни за прилагане в на 

практика. 

М2 - получи обща оценка 

3. като най-интересни и 

полезни бяха оценени 

разделите за моделите за 

взаимопомощ и за 

управление на конфликти. 

M3 - получи обща оценка 

4. Модулът включваше 

много добри материали, а 

представените в него 

теории бяха актуални и 

като цяло добре познати. 

Изглежда, че модулът не 

пропуска нищо 

съществено. 

M4 - получи обща оценка 

4. Съдържанието и 

обхватът на модула бяха 

оценени като добри: 

"Съдържанието на 

модулите е обширно, а 

теоретичната рамка - 

солидна. Темите са 

обхванати задълбочено, а 

теоретичната рамката е 

обширна 

класната стая. В Модул 2 

общото ниво на 

компетентност остана 

същото. Умението, за което 

се съобщава, че се е 

повишило най-много, е 

разбирането на основните 

принципи на конфликтите 

между ученици и учители. В 

Модул 3 след обучението, 

повечето от участниците 

оцениха уменията си като 

донякъде умели, умели или 

много умели. В Модул 4 в 

края на обучението се 

наблюдава увеличение на 

общото ниво на уменията: 

нивото на уменията за 

примери за ефективни 

европейски практики в 

училищен контекст се 

покачва от изобщо не и 

малко до донякъде умело и 

дори до умело. 

да се срещнат лице в 

лице, но всички смятат, че 

обучението е било добре 

организирано също и 

онлайн. Съдържанието 

на програмата като цяло 

беше оценено като 

висококачествено и 

обширно. На участниците 

се запознаха се запознаха 

задълбочено с 

ръководството за 

обучение и дадоха много 

коментари и за за по-

нататъшно развитие на 

наръчника. Обучителите 

бяха оценени като 

професионалисти и са в 

състояние да отговорят 

на всички въпросите. 

Повечето от участници 

оцениха обучението като 

балансирано между 

теория и практика. Един 

от от участниците 

оценява съдържанието 

като много теоретично. 

контекстуализация на 

четирите перспективи на 

управление: Например, 

ролята на фасилитатор 

работи добре с 

възрастни, но при по-

малките деца трябва да 

се усвоят и умения за 

саморегулация. Как да 

създадем общност в 

класната стая - Това вече 

е подчертано във 

финландското обучение 

на учители. Може би този 

материал би могъл да се 

използва в страни, в 

които педагогиката не е 

толкова напреднала, 

колкото във Финландия; 

Първата част със 

стиловете на общуване 

беше малко объркваща, с 

остарели препратки; 

Динамичният модел за 

управление на класната 

стая изглежда като 

някаква рамка с критерии 

за качество, но липсва 

"как да". Във Финландия 

много от тези въпроси са 

разгледани в закона за 

равенство и 
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равнопоставеност и 

учителите са длъжни да 

спазват закона;" Целият 

модул беше малко 

непоследователен и 

дезориентиран, но 

имаше много добри 

неща, например 

възстановителните 

практики в класната 

стая." 

Фондация 

„Образовател

но 

сътрудничест

во “, 

България 

На живо 19 M1 - Този модул беше 

много интересен за 

учителите и получи обща 

оценка 5. Социалното 

влияние получи много 

дискусии относно 

културните различия и 

колко е сложно да 

накараш учениците да 

разберат училищната 

среда. 

М2 - Този модул беше 

оценен с обща оценка 5. 

Частта с асертивното 

общуване. Учителите 

споменаха, че се опитват 

да общуват асертивно, но 

не знаят, че това е 

действителна част от 

комуникативните умения 

(теорията). 

Както става ясно от 

резултатите от оценките, 

имаше няколко теми, които 

бяха напълно нови за 

участниците. 

Компетенциите по темите 

на всички модули 

отбелязаха ръст след курса 

на обучение, като този на 

М1 - Класна стая беше по-

голям. Управление и група 

поведение с 3,1 точки и М2 

- Взаимоотношения и 

социални емоционално 

обучение с 2,8 %. 

точки. 

Организацията беше 

оценена като "много 

добра" до "отлична". 

участниците оцениха: 

Образователните 

съоръжения и наличните 

ресурси като отлични; 

Продължителността на 

действието, според 

вашите нужди, като 

много добра; Графикът и 

времето като отлични; 

Административната и 

логистичната подкрепа 

като отлични; 

Съдържанието беше 

оценено от "добър" до 

"много добър". 

Обучителите бяха 

оценени като "отлични". 

Повечето от теорията и 

предоставената 

информация бяха 

напълно нови за 

аудиторията и времето не 

беше достатъчно, затова 

се препоръчва по-дълго 

обучение; да се включат 

повече практически 

примери и интерактивни 

задачи; Всички участници 

споделиха, че си тръгват с 

много вдъхновение от 

това обучение, но се 

чудят за бъдещите 

стъпки, тъй като това е 

сериозна тема, затова се 

препоръчва да се добави 

сесия месец или повече 

след обучението, за да се 

сподели какво се е 
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M3 - Този модул също 

получи обща оценка 5. 

Тази част беше описана 

като "малко позабравена". 

Стратегиите бяха счетени 

за много полезни, а 

напомнянето за важността 

на училищния климат, 

дори когато са изправени 

пред предизвикателства, 

беше важно. 

М5 - Този модул беше 

оценен с обща оценка 5. 

Модулът беше оценен 

като много информативен, 

интересен, качествен и 

вдъхновяващ за нашите 

участници. Частта с 

възстановителните 

практики беше счетена за 

изключително полезна 

случило и дали нещо се е 

променило в класната 

стая; да се осигури това 

обучение в началото на 

учебната година или по 

време на ваканциите; 

споделете тази тема с 

различни медийни 

канали, тъй като 

учителите разкриха 

необходимостта от на 

отворен диалог и по-

голяма видимост на 

реалностите и 

проблемите на 

училищата. Повечето от 

съдържанието на тези 

обучения вероятно 

трябва да идва от 

учителите които работят 

всеки ден в деструктивни 

среда, защото те знаят 

най-добре колко 

сериозен е проблемът. 

Имаше предложение 

дори от тях за създаване 

на работни групи за тези 

теми, които работят в 

страната в всяко училище 

 

 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-UK01-KA201-062089 — 

Подкрепата на Европейската комисия на създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което 

отразява възгледите единствено на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да е ползване на информацията, 

съдържаща се тук. 
 

Заключение 
Курсът "Обучение по въпросите на многообразието и деструктивното поведение в класната стая", пилотиран в 6-те държави от консорциума, беше 

осъществен с общо 102 специалисти. Ситуацията с пандемията и съответните ограничения във всяка от партньорските държави оказаха влияние върху 

провеждането на обучението. Въпреки това партньорството успешно адаптира обучението, а някои от тях го проведоха в онлайн формат. 

Оценката на обучението по отношение на общата удовлетвореност и съдържанието на модулите получи като цяло положителни отзиви. Всяка от 

страните партньори обобщи някои препоръки и предложения за подобрения, които трябва да бъдат взети предвид при възпроизвеждането на курса 

на обучение. По-конкретно, бе постигнато общо съгласие, че учебната програма съдържа много теми, които са много интересни и релевантни за 

управлението на многообразието и деструктивното поведение в класната стая, и поради това обучението трябва да се коригира по отношение на 

продължителността. Участниците, както и обучителите, посочиха, че е необходимо на всички теми да се посвети по-дълъг период на обучение (повече 

от предвидените 12 часа), което би позволило повече време за обсъждане и практическо прилагане на наученото. Някои участници споменаха, че би 

било полезно да се проведе допълнителна сесия за затвърждаване на знанията, придобити по време на обучението. Друга препоръка  беше да се 

включи сесия един месец или повече след обучението, за да се сподели какво се е случило и дали нещо се е променило в класната стая, или да се 

създадат работни групи за тези теми във всяко училище. Друго общо предложение беше обучението да се проведе в друг период от годината (например 

в началото на учебната година), тъй като краят на учебната година не е най-подходящото време за такъв тип обучение (според учителите). Участниците 

също така споменаха, че за този курс на обучение са необходими повече практически занятия, стратегии и примери/казуси. 

Финландските участници споменаха, че някои от темите, включени в обучението, вече са подчертани във финландското обучение на учители и вече са 

част от тяхната реалност. Тези участници споменаха, че материалът би могъл да се използва в страни, където педагогиката не е толкова напреднала, 

колкото във Финландия, което води до заключението, че това обучение се нуждае от някои адаптации към този контекст, които биха могли да запълнят 

по-добре нуждите на това население. За разлика от това, за българските участници например повечето от предоставените теория и информация бяха 

напълно нови за аудиторията и всички участници споделиха, че си тръгват с много вдъхновение от това обучение. По отношение на  съдържанието 

участниците предложиха да се включат материали за значението на мултидисциплинарните екипи, позитивното родителство и психичното здраве, 

които бяха добавени към съдържанието на модулите в този краен резултат. 
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Анкеси 
 

Анекс 1 - Въпросник за самооценка 
 

 

Inn2Diversity 
Управление на многобразието и разрушителното поведение в класната стая 

 

Въпросник за самооценка 

 

 

ИМЕНА:_______________________________ 

 

ДАТА: ________________________________  

 

Попълвате този въпросник:    Преди пилотирането   След пилотирането 

 

Тази самооценка на компетенциите има за цел да помогне на партньорите на Inn2Divesristy да установят дали развивате 

знания и компетенции, свързани с управлението на разнообразието и деструктивното поведение в класната стая. 

Тя също така ще ви помогне да оцените личните си силни страни и възможностите за развитие.  

  

ИНСТРУКЦИИ: 

В колона 1 са посочени очакваните знания/поведение за всяка компетентност.  

Моля, отбележете доколко сте квалифицирани, според Вас, да демонстрирате описаното поведение за всяка 

компетентност. Използвайте следната скала: 
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Благодарим Ви за участието в този важен процес! 

 

Моля, изберете правилната опция с кръстче (X). Ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете на обучителя си. 

Имам знанията, уменията и/или 

способността да: 

1 = 

Нямам 

умения 

в тази 

област 

2 = 

Имам 

малко 

умения 

в тази 

област 

3 = 

Имам 

извест

ни 

умения 

в тази 

област 

4 = 

Компет

ентен / 

компет

ентна 

съм 

5 = 

Компе

тенции

те ми 

са 

високи 

Модул I - Управление на класната стая и поведение в групата 

… да определя различните 

подходи и стилове за управление на 

класа. 

     

… определяне на социалните, 

емоционалните и поведенческите 

трудности. (SEBD) 

     

… изясня понятията за цялостен 

училищен подход. 

     

… да идентифицирам основните 

компоненти на когнитивно-

поведенческите интервенции (CBI) и 

     

1 = 

Нямам 

умения в тази 

област 

2 = 

Имам малко 

умения в тази 

област 

3 = 

Имам 

известни 

умения в тази 

област 

4 = 

Компетентен 

/ 

компетентна 

съм 

5 = 

Компетенциите 

ми са високи 
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да приложа стратегиите на КПИ в 

класната стая 

Модул II - Взаимоотношения и социално-емоционално учене 

… да определя основните стилове 

на общуване и как се общува 

асертивно. 

     

… да разбера ползите от 

партньорската подкрепа и как тя 

влияе върху благосъстоянието и 

поведението. 

     

… да определя основните 

принципи на конфликтите между 

ученици и учители и стратегиите за 

управление на конфликти. 

     

… да разбира и идентифицирам 

основните области на уменията за 

социално-емоционално учене (SEL) 

в класната стая 

     

Модул III - Лидерство, динамика в класната стая и мотивация на учениците 

… да разясня значението на 

ролята на учителя като лидер и 

стратегиите за лидерство. 

     

… да разбира влиянието на 

училищния климат върху 

поведението на учениците. 

     

… да разбера теоретичната 

рамка на мотивацията и как да 

повишавам мотивацията в класната 

стая. 

     

… разбирам важността и 

значението на родителското 

участие. 
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Модул IV - Ефективни практики и политики в училищния контекст 

… определям социалния капитал 

и потенциала на социалния капитал 

в училищна среда. 

     

… да изясня основните принципи 

на демократичните класни стаи и 

да прилагам демократични 

практики в класната стая. 

     

… да дам определение за 

наставничество и да определя 

основните концепции, модели и 

процеси в областта на 

наставничеството 

     

… да разбера ползите от 

възстановителните практики и да 

прилагам възстановителни практики 

в класната стая като стратегии за 

справяне с деструктивно 

поведение. 

     

… предоставя примери за 

ефективни европейски практики в 

училищния контекст. 
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Анкес 2 - Формуляр за оценка на модулите 
 

Формуляр за оценка 

Моля, отделете няколко минути, за да попълните този формуляр за това колко добър според вас беше този модул. 

Вашата обратна връзка е много важна за нас, за да подобрим нашите обучения. Моля, бъдете честни и открити в 

обратната си връзка. 

 

Заградете с кръгче резултата според Вас от 1  до 5 .  

1 е най-ниската оценка; 5 е най-високата. 

1. Колко полезен беше за Вас този модул от обучението? 

1: изобщо не беше полезен <-> 5: много полезен 

Оценка:  1   2   3   4   5  

Можете да напишете коментарите си в полето по-долу: 

 

 

2. Доколко са добри според Вас темите, включени в обучението? 
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Оценка:  1   2   3   4   5  

Можете да напишете коментарите си в полето по-долу: 

 

 

3. Доколко според вас този модул е допринесъл за разбирането Ви за управлението на разнообразието в 

класната стая и за справяне с деструктивното поведение на учениците 1: не е добре подготвен <-> 5: много 

добре е подготвен 

Оценка:  1   2   3   4   5  

Можете да напишете коментарите си в полето по-долу: 

 

 

 

4. Има ли теми, които смятате, че трябва да бъдат включени в този обучителен модул и които в момента 

липсват? 

Да   Не  

Можете да напишете коментарите си в полето по-долу: 
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5. Смятате ли, че сте получили достатъчно подкрепа от вашия обучител? 

Да   Не  

Моля, обяснете защо „да“ или защо „не“: 

 

6. Ако имате други коментари или отзиви, моля, напишете по-долу: 

 

Благодарим Ви! 

Ценим високо Вашата подкрепа. 

МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯР НА ВАШИЯ ОБУЧИТЕЛ. 
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Анекс 3 - Оценка на удовлетвореността от обучението (формат "на 

живо") 
 

Participants’ Satisfaction Assessment 

Този въпросник е анонимен, а искрените и внимателни отговори ще бъдат използвани за непрекъснато подобряване на програмата за обучение. 

Благодарим ви за съдействието. 

 

Скала         

 

Моля, отбележете с "Х" в квадратчето, което по-добре отразява вашата оценка по отношение на всеки от следните елементи, представени по-долу. 

 

 Много 
лошо 

Лошо Неутрално Добре Много 
добре 

Отлично 

1. Как бихте оценили организацията на обучнието по отношение на: 1 2 3 4 5 6 

Налични образователни средства и ресурси       

Продължителност на обучението спрямо вашите нужди       

Планиране и времетраене       

Администрация и логистика       
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2. Как бихте оценили съдържанието на обучението? 1 2 3 4 5 6 

Отговаря на очакванията ми       

Цели и резултати от обучението       

Практическо приложение на съдържанието       

       

3. Как оценявате обучителя(ите)? 1 2 3 4 5 6 

Област и познания по предметите       

Използване на ясен и достъпен език       

Насърчаване на добра учебна среда       

       

 

4. Като се има предвид естеството на курса, смятате ли, че той е бил: 
 

Много теоретичен  

Много практичен  

Балансиран, теоретичен и практичен  

 

5. Бихте ли препоръчали този курс? 
 

Да  

Не  

 

Ако имате предложение за подобрение, моля, напишете по-долу: 
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Анекс 4 - Оценка на удовлетвореността от обучението (формат 

"онлайн“) 
 

Participants’ Satisfaction Assessment 

Този въпросник е анонимен, а искрените и внимателни отговори ще бъдат използвани за непрекъснато подобряване на програмата за обучение. 

Благодарим ви за съдействието. 

 

Скала         

 

Моля, отбележете с "Х" в квадратчето, което по-добре отразява вашата оценка по отношение на всеки от следните елементи, представени по-долу. 

 

 Много 
лошо 

Лошо Неутрално Добре Много 
добре 

Отлично 

1. Как бихте оценили организацията на обучнието по отношение на: 1 2 3 4 5 6 

Онлайн пратформа и налични образователни ресурси       

Комуникация на данни за достъп към платформата       

Продължителност на обучението спрямо вашите нужди       

Планиране и времетраене       

Администрация и логистика       

Техническа подкрепа и отстраняване на проблеми       
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2. Как бихте оценили съдържанието на обучението? 1 2 3 4 5 6 

Спрямо първоначалните Ви очаквания       

Цели и резултати от обучението       

Предоставени педагогически ресурси       

Практическо приложение на съдържанието       

       

3. Как оценявате обучителя(ите)? 1 2 3 4 5 6 

Област и познания по предметите       

Използване на ясен и достъпен език       

Насърчаване на добра учебна среда       

       

 

4. Като се има предвид естеството на курса, смятате ли, че той е бил: 
 

Много теоретичен  

Много практичен  

Балансиран, теоретичен и практичен  

 

5. Бихте ли препоръчали този курс? 
 

Да  

Не  

 

Ако имате предложение за подобрение, моля, напишете по-долу: 
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Анекс 5 – Примери за дипляни и материали за разпространение 
 

Флайер Великобритания 

 

 

Флайер Португалия 
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Флайер Румъния 
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Анекс 6 – Снимки от пилотни дейности 
Пилотиране във Великобритания: 
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Пилотиране в Португалия: 
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Пилотиране в Румъния: 
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Пилотиране в Италия: 
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Пилотиране в България: 
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Партньори на проекта: 
 

 

 


