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„Моето училище - работилница по толерантност”

Водеща организация: 

Фондация „Образователно сътрудничество”

Партньори:

ОУ „а. Страшимиров” с. Светлен, община Попово

ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово

ОУ „н. Й. Вапцаров” гр. Попово

Проектът е финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището 
привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд.

ФилосоФиЯ на проеКта

настоящият проект се насочва към изграждане на една от осем-
те ключови компетентности (според Европейската референтна 
рамка) - граждански компетентности и умения за междулично-
стно общуване. Екипът на проекта счита, че ефективна и бла-
гоприятна училищна среда може да се изгради и съхрани само от 
личности, които умеят да общуват конструктивно помежду си и 
да се изявяват в подходяща форма в различен социален и културен 
контекст, личности, които зачитат човешките права и са спо-
собни да оценяват и разбират различията между ценностните 
системи на различните групи (религиозни, етнически, социални), 
демонстрирайки чувство за отговорност, разбиране и уважение 
към споделените ценности, необходими за осигуряване на спло-
теността на училищната общност. Възпитаването в конструк-
тивно участие в граждански дейности означава подкрепа за мно-
гообразието и устойчивото развитие на училищната общност, 
уважение на ценностите и личното пространство на другите.
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ЦЕЛи

Ø	Да изгради граждански компетентности и умения за между-
личностно общуване сред ученици от Североизточен район 
на планиране ниво ІІ -областите Варна, Добрич, Търговище и 
Шумен;

Ø	Да насърчи изграждането на ефективна училищна среда и 
благоприятен климат за общуване и развитие на всяко дете 
в района;

Ø	Да се насърчи пълноценната интеграция на децата в учили-
ще и да съдейства за превенцията на отпадане от училище 
в района.

ДеЙности

1. Проучването на степента на толерантност към различие-
то и многообразието и уменията на учениците за общуване 
и разрешаване на конфликти като превенция на агресията 
сред ученици на възраст 12-14 години от областите Варна, 
Добрич, Търговище и Шумен;

2. анонсиране и провеждане на конкурс за ученици от Северо-
източен район за планиране на възраст 12 – 14 години, за 
написване кратък текст (есе, случка, коментар) на тема 
„Моето училище - работилница по толерантност”. 

3. Организиране на двудневни обучения за ученици на тери-
торията на Североизточен район на планиране под надслов 
„Работилница по толерантност”, в областите Варна, До-
брич, Търговище и Шумен. Програмата на обучението беше 
изработена от ескпертния екип на база резултатите от 
социологическото проучване и ученическите писмени рабо-
ти от конкурса. 

Обучението беше съобразено с особеностите на групата и 
включваше интерактивни методи и ролеви игри за повишаване 
комуникативните способности на участниците, за изгражане 
умения за представяне на себе си пред другите чрез различни 
изразни средства, ще бъдат приложени техники за преодоляване 
на негативни нагласи и стереотипи, разрешаване на конфликти, 
работа в екип и др.



СОЦиОЛОГиЧЕСКО ПРОУЧВанЕ 

„УСТанОВЯВанЕ СТЕПЕнТа на ТОЛЕРанТнОСТ КъМ РаЗЛиЧиЕТО 
и МнОГООБРаЗиЕТО и УМЕниЯТа За ОБЩУВанЕ и РаЗРЕШаВа-
нЕ на КОнФЛиКТи КаТО ПРЕВЕнЦиЯ на аГРЕСиЯТа СРЕД УЧЕ-

ниЦи на ВъЗРаСТ 12 -14 ГОДини”

Североизточен район за планиране - областите Варна, Добрич, 
Търговище и Шумен

Юни, 2010 година

Д О К Л а Д

изследването се провежда в рамките на проект «Моето училище-ра-
ботилница по толерантност» на Фондация «Образователно сътрудни-
чество», договор № BG051PO001-4.2.03/621 по схема за предоставяне 

на безвъзмездна помощ “Да направим училището привлекателно за мла-
дите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Възложител: Фондация „ОБРаЗОВаТЕЛнО СъТРУДниЧЕСТВО”
изпълнител: агенция МЕДиана

София, 2010



10

    
І. ХараКтеристиКи на иЗслеДВането

І. Количествени изследвания: 

1. Количествено изследване с ученици:

1.1.обем на изследваните лица

530 ученици на възраст 
12-14 години

(V, VІ и VІІ клас)

1.2. Метод Групова анкета

1.3. области, където е проведено из-
следването

Търговище -137;

Шумен -140;

Варна -127;

Добрич -126;

1.4. период на провеждане 2 - 10 юни 2010 година

2. Количествено изследване с учители:

2.1.обем на изследваните лица
509 учители на ученици 
на възраст 12-14 години 
(V, VІ и VІІ клас)

2.2. Метод

Полустандартизирано 
интервю “face to face”

2.3. области, където е проведено из-
следването

Търговище - 135;

Шумен - 125;

Варна - 125;

Добрич - 124;

2.4. период на провеждане 4 - 10 юни 2010 година
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3. Количествено изследване с родители:

3.1.обем на изследваните лица
501 родители на деца на 
възраст 12-14 години 

3.2. Метод
Полустандартизирано 
интервю “face to face”

3.3. области, където е проведено из-
следването

Търговище -126;

Шумен -125;

Варна -126;

Добрич -124;

3.4. период на провеждане  16-21 юни 2010 година

ІІ. КачестВени иЗслеДВаниЯ: 

1. Дълбочинни интервюта с ученици 

1.1.обем на изследваните лица 71 ученика (12-14 години)

1.2. Метод Дълбочинно интервю

1.3. области, където е проведено из-
следването

Търговище - 20 ученици;

Шумен - 20 ученици;

Варна - 17 ученици;

Добрич - 14 ученици;

1.4. Класове:

5-ти клас - 24 ученици;

6-ти клас - 24 ученици;

7-ми клас - 23 ученици;

1.5. период на провеждане 2-4 юни 2010 година

2. Дълбочинни интервюта с учители 

2.1.обем на изследваните лица
70 родители (на ученици 
на възраст 12-14 години)
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2.2. Метод Дълбочинно интервю

2.3. области, където е проведено из-
следването

Търговище родители;- 18

Шумен родители; - 18

Варна родители; - 17

Добрич родители; - 17

2.4. период на провеждане 16-21 юни 2010 година

3. Дълбочинни интервюта с родители 

3.1.обем на изследваните лица
70 родители (на ученици 
на възраст 12-14 години)

3.2. Метод Дълбочинно интервю

3.3. области, където е проведено из-
следването

Търговище родители;- 18

Шумен родители; - 18

Варна родители; - 17

Добрич родители; - 17

3.5. период на провеждане 16-21 юни 2010 година

4. Групови дискусии 

4.1.обем на изследваните лица
70 ученика 

(12-14 години)

4.2 Метод
Групова дискусия 

(фокус група)

4.3 населени места, където е прове-
дено изследването

Търговище - 2 групи 

Шумен - 2 групи (Една 
група без аудио-визуален 
запис)

Варна - 2 групи

Добрич - 1 група

4.4 период на провеждане 2-4 юни 2010 година
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основни изводи

Ø	Проявите на нетолерантно отношение сред младежи-
те на възраст 12-14 години не винаги са съпътства-
ни от агресивно поведение и обратното - агресията 
не винаги е провокирана от нетолерантност. В някои 
случаи едното води до другото и в рамките на този 
анализ ще бъде удържано това разграничение, когато 
се посочват примерите на агресивно поведение или пък 
проявите на нетолерантно отношение.

Ø	Когато говорим за нетолерантност, водеща до агре-
сия, в мнозинството от случаите става въпрос за вер-
бална агресия и изолация и в много редки - за физиче-
ска.

Ø	Трябва да се направи разграничение между агресивно 
поведение и прояви на нетолерантност. агресията е 
част от живота на учениците, не винаги е свързана с 
нетолерантно отношение към определена група. Обра-
тно, нетолерантността не е задължително да е обле-
чена в агресия. 

Ø	нетолерантност се проявява на база отличителен 
белег, а агресията - без да се припознават белези на 
различност у другите. Във втория случай говорим за 
чисто детска агресия, характерна за тази възраст.

Ø	По думите на респондентите от всички етапи на из-
следването, нетолерантно отношение между ученици-
те е рядко срещано - родителите не са чували, децата 
не са споделяли с тях, а учителите потушават всички 
възникнали конфликти още в самото им начало (по тех-
ните думи). Това, обаче, не е така за самите учени-
ци, обект или инициатори на вербална агресия (обиди, 
нападки, подигравки, включително изолация) като след-
ствие на нетърпимост.



14

Ø	изследването регистрира следните видове нетоле-
рантност: етническа (основно към представители на 
ромската етническа група), към деца с леки умствени 
проблеми, нетолерантност основана на материален 
статус. Конфронтацията град срещу село е леко за-
стъпена. нетърпимостта към хората с хомосексуална 
ориентация при учениците е в своя зародиш.

Ø	Практически във всички случаи, когато в училище има 
дете с психически (включително деца със специални 
образователни потребности) или физически заболява-
ния (недъзи), то тези деца са обект на подигравки и 
тормоз, изолация, нямат приятели. 

Ø	Когато става въпрос за нетолерантност насочена към 
деца с физически и/или психически увреждания/пробле-
ми, то трябва да подчертаем, че те са преди всички 
други възможни различия, които децата са склонни да 
открият в съучениците си. и въпреки, че голяма част 
от родителите одобряват идеята деца със СОП да 
учат в „нормални” училища, това им отношение трябва 
да бъде приемано с известна доза съмнение. неравно-
стойното положение на тези деца предполага социал-
но-приемливи отговори - не трябва да бъдат изолирани.

Ø	Когато се касае за етническа нетолерантност, най-
засегната е групата на децата от ромски произход. 
нетолерантно отношение към тях има както от стра-
на на останалите ученици, така и, в не редки случаи, 
от страна на учителите. наред с това в отношението 
на голяма част от родителите също прозира нетоле-
рантност въобще към представителите на ромския 
етнос. 
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Ø	Когато говорим за етническа нетолерантност между де-
цата, преди всичко трябва да отчетем спецификата на 
районите, в които бяха проведени изследванията. Бълга-
рите и българските турци са смесени, ромското населе-
ние в повечето случаи е капсулирано и живеят в своеоб-
разна изолация (в махалата). Противопоставянето между 
децата е на база мнозинство срещу малцинство. Обект 
на нетолерантно отношение са преди всичко ромските 
деца, по-рядко българските турци и на последно място 
българите. При българите е необходимо да подчерта-
ем, че посочваните случаи са преди всичко основани на 
внушение, а когато има реални прояви на дискриминация, 
това засилва усещането им.

Ø	Материалното положение е друг, много често срещан 
аргумент, на базата на който протича противопос-
тавяне между децата, както според самите ученици, 
така и според учители и родители. Децата изолират, 
подиграват онези, които не могат да докажат способ-
ностите, уменията си чрез демонстрация и подчерта-
ване на финансовото си положение. По-богатите деца 
демонстрират своето превъзходство и подиграват по-
бедните, социално слабите, подчертават белезите на 
по-ниския им материален статус. Формират се групи 
на материален признак.

Ø	Тук и родители, и учители са единодушни - униформите 
са ефективен механизъм за туширане на явното сред 
учениците социално неравенство.

Ø	Случаите на нетолерантност на сексуална основа са 
рядкост. Това е обосновано до голяма степен от въз-
растта на децата. нейните проявления са сведени 
преди всичко до обидни квалификации. Може да предпо-
ложим, обаче, че с времето този проблем ще ескалира. 

Ø	Тревожно е, че и учители, и родители са нетолерантни 
към някои групи от обществото. Това е изключително 
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важно, тъй като, съзнателно или не, това отношение 
се предава на децата. Висока степен на нетолерант-
ност се проявява спрямо хомосексуалните, ромите. Ро-
дителите отиват и по-далеч и заявява своята неприя-
зън и към богатите и хората с увреждания (физически 
или ментални).

Ø	Специфична група, към която се проявява нетолерант-
но отношение се явяват децата от домовете за деца, 
лишени от родителски грижи. Практически навсякъде, 
където има такива деца, те са изолирани. 

Ø	няма реално напрежение по оста град - село. Когато 
говорим за такава нетолерантност, то става въпрос 
по-скоро за отделни случаи, но не и за тенденция. Къ-
дето има такъв тип противопоставяне, то е по-скоро 
обвързано с материалното положение на родителите.

Ø	В не редки случаи нетолерантността се явява като 
обясняваща и оправдаваща агресията. 

Ø	В по-голямата си част проявите на агресивно пове-
дение са следствие от чисто детската, „нормална” 
агресия. Като правило, насочени към по-слабите, не-
способните да се защитят, по-тихите и кротки деца, 
по-малките. Можем да ги определим като характерни-
те за възрастта борби за надмощие, показване на пре-
възходство, на „мускули”, заемане на лидерски позиции, 
стремеж да се харесат на момчета или момичета и пр. 
Проявява се под формата на обиди, закачки, спречква-
ния, по-рядко се стига до бой.

Ø	агресивно поведение по-често е по линията мнозин-
ство срещу малцинство. То е там, където една група 
усеща превъзходството си.

Ø	В голямата си част най-агресивните деца са от про-
блемни семейства - без родители, с непълно семейство, 
с родители в чужбина, оставени да бъдат възпитава-
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ни от баби и дядовци, с агресивни родители, деца били 
обект на агресия в семейството. 

Ø	и учители, и родители са категорични, че днешните 
млади проявяват в много по-висока степен агресия в 
сравнение с предишните поколения (89 % от родители-
те и 91 % от учителите). 

Ø	Самите ученици също споделят това мнение. Повече 
от една четвърт от учениците казват, че ежедневно 
или няколко пъти седмично стават сбивания в училище-
то им, а всеки пети се е сбивал през последния месец. 

Ø	Важно разграничение за този анализ, ще бъде специ-
фиката на разбирането на понятието „бой”. За пове-
чето деца бой означава незначителни спречквания от 
рода на блъскане, бутане, лек шамар, ритане, докато 
за други „боят” преди всичко включва „кървища”, юмру-
ци, употреба на различни средства за самозащита от 
тип на боксове, вериги и др. Тези две разграничения са 
важни, тъй като екипът на изследването не се натък-
на на масови побоища от втория тип. Доколкото те 
съществуват в някой училища, то това преди всичко 
са изключения.

Ø	Основните причини за агресивно поведение могат да 
бъдат потърсени както на макро-, така и на микросо-
циално ниво.

Ø	Макросоциалното ниво включва социално-икономиче-
ското положение в страната, последствията от пост-
комунистическия преход, кризите в обществото (пре-
ди всичко срив на ценностната система и налагането 
на нови ценности и образци, задаващи пътищата за 
просперитет, постигане на уважение и признание в об-
ществото), не на последно място глобалния свят на 
технологиите, влиянието на масмедиите (телевизия, 
интернет, компютърни игри, често нецензурирани или 
изпълнени с насилие и жестокост). 
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Ø	Микросоциалното ниво включва семейството (липса 
на контрол от страна на родителите, незаинтересо-
ваност, липса на внимание), училището (учителите не 
се интересуват от децата, вълнуват се предимно от 
материала, който трябва да предадат) и обкръжава-
щата учениците среда навън (улицата, приятелското 
обкръжение). 

Ø	Днешното българско семейство понася негативите 
от случващото се на макро-социално ниво и на свой 
ред създава свои негативи, отразяващи се на детска-
та психика и респективно на проявата на агресивно 
поведение. Тук преди всичко спадат материалното 
положение (финансовите затруднения и пътищата за 
решаването им), липсата на време и желание за адек-
ватна комуникация с децата, липса на възпитание или 
погрешни модели на възпитание, липсата на контрол и 
санкции, напрежението и проявите на агресивно пове-
дение между родителите или към децата, са фактори 
влияещи върху децата и често подтикващи ги към про-
ява на агресия. 

Ø	Училището за учениците е „територия на пребивава-
не”, за учителите - средство за физическото им оце-
ляване, а за родителите - институция длъжна да учи и 
възпитава децата им, да наваксва пропуските на се-
мейството, поради ограничеността във времето на 
родителите. Училището е изгубило авторитет и чис-
то институционално е лишено от ефективно санкцио-
ниращи механизми, поради което рядко се явява корек-
тив на детската агресия.

Ø	Средата (улицата, приятелското обкръжение) е тери-
тория, в която децата са оставени изцяло без контрол, 
както от страна на родителите си, така и от страна 
на обществото като цяло. Там децата спокойно могат 
да възпроизвеждат моделите на поведение, видени в 
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семейството, от филмите, компютърните игри и об-
ществото. Проявата на агресия често бива разбирана 
като „геройство”, нещо, на което си струва да подра-
жаваш.

Ø	Учителите заклеймяват като главен виновник семей-
ството, родителите, средата. Казват, че са абдикира-
ли от възпитанието на децата си и са вменили тази 
функция на училището. Родителите, от своя страна, 
обвиняват основно струящото насилие от филмите, 
интернет, улицата, обществото, медиите. но не про-
пускат да споменат, че учителите не се вълнуват от 
децата извън учебния си час, а често дори и не ги обра-
зоват. Децата виждат незаинтересоваността на ро-
дителите, неспособността на учителите да се спра-
вят с възникнали проблеми, подражават на героите от 
филмите и игрите.

Ø	Кръгът се затваря. Родителите не могат да контро-
лират децата си извън дома си (често и в него), учи-
телите не притежават санкционираща сила, децата 
прекрасно осъзнават ситуацията и се възползват (или 
страдат) от безвластието.

Ø	В училищата няма реално работеща система от санк-
ции, която да се явява като механизъм за ограничаване 
и превенция на агресията. Важен елемент тук е систе-
мата от делегирани бюджети - „детето върви с пари-
те”. 

Ø	Училището се опитва всячески да задържи децата, 
независимо от проблемите, които създават. Самите 
деца знаят това. Санкцията изключване от училище се 
възприема като изключително тежка мярка, до която, 
обаче, се стига в много краен случай. 

Ø	Учителите са нормативно безсилни пред агресивните 
деца, дори и да имат желанието да решават проблемите. 
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Ø	Като работещ механизъм, учителите посочват собст-
вения си авторитет, създаването на по-тесен кон-
такт с учениците. Към това се стремят, обаче, само 
част от учителите. Друг, макар и рядко, работещ ме-
ханизъм е връзката училище - родители, използването 
на санкциониращата сила на семейството.

Ø	ако децата са тормозени, обект на агресия или нето-
лерантно отношение те предпочитат да се справят 
сами със ситуацията. Това е така поради две основни 
причини. Първата - ако се оплачеш ще ти се смеят, ще 
те подиграват, отново ще си навлечеш яда на съучени-
ците си. Втората, и по-важна, е осъзнаването на без-
силието на двете институции - училище и семейство, 
за справяне с агресивните деца. Ясно си дават смет-
ка, свидетели са на такива случаи, когато агресорът 
остава безнаказан. Училището не притежава санкцио-
нираща сила, родителите защитават собствените си 
деца или не предприемат нищо, за да ги озаптят. Сми-
съл от оплакване, според децата, няма.

Ø	Оплакват се само в краен случай, когато са безсилни, 
когато се стигне до кръв и жесток бой.

Ø	Родителите не знаят какво се случва с децата им из-
вън дома им. Учениците правят всичко възможно учи-
телите да не стават свидетели на по-сериозните им 
спречквания. агресията вече се изнася извън рамките 
на училището, най-малкото извън обхвата на камери-
те, в отсъствието на учителите (междучасия, кори-
дори в училище, в които няма дежурен учител). Така и 
учителите, в повечето случаи, са в неведение за случ-
ващото се с учениците - съответно нямат повод да 
търсят родителите. 

Ø	Тук е важно да се отбележи, че родителите имат иде-
ализиран образ за своите деца - те са добри, възпита-
ни са да уважават хората, да не ги обиждат и нараня-
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ват. Моето дете дружи с добри деца. Лошите винаги 
са чуждите деца, тези, които не познавам. Родителите 
застават в защита на своите деца, дори и когато са 
виновни. Тяхната вина като правило се омаловажава, 
вината на другите деца се преувеличава. Това допълни-
телно засилва чувството за безнаказаност у децата.

Ø	Липсата на реален, действащ механизъм за противо-
действие на агресията, на тормоза сред учениците, 
води и до несправяне с проявите на нетолерантно от-
ношение. ако към настоящия момент нетолерантност-
та е свързана основно с вербална агресия, то в бъдеще 
липсата на ефективни санкции може да доведе до все 
по-чести случаи на физическа агресия, провокирана от 
нетолерантност.
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нетолерантност

етничесКа нетолерантност

А СЛУЧВА ЛИ СЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА ТОРМОЗЯТ НЯКОИ, САМО ЗАЩОТО 
СА ЦИГАНИ, ТУРЦИ, БЪЛГАРИ ИЛИ ДРУГИ

ученици

% от всички

Да 56.4

нЕ 43.6

100%

СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ИМА ДИСКРИМИНАЦИЯ 
НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА?

роДители

% от всички

Да 20,8

нЕ 65,4

нЕ ЗнаМ 13,8

100%
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СЛУЧВА ЛИ СЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА ТОРМОЗЯТ НЯКОИ,  
САМО ЗАЩОТО СА ЦИГАНИ, ТУРЦИ, БЪЛГАРИ ИЛИ ДРУГИ  

(НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА)?

учители

% от всички

Да 22,4

нЕ 77,6

100%

Видно от данните е, че децата чувстват много по-силно ет-
ническото противопоставяне в училище, отколкото родители и 
учители си дават сметка. Повече от половината от учениците 
споделят, че такъв проблем съществува. 

Това се потвърждава и от качествените изследвания. Децата 
живеят в тази среда, но често конфликтите остават незабеля-
зани от родители и от учители (не казват, крият се, не споде-
лят).

***

„...в нашето училище отсъства етническа нетолерантност, 
само отделни случаи, обикновено между роми и българи ...”

(учител)

***

„Не съм чувала. Децата не са споделяли нещо такова. …Няма про-
блем с тормоз в училище. Не се е връщал с оплаквания…” 

(родител)

***
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СЛУЧВАЛО ЛИ ТИ СЕ Е ДА БЪДЕШ ТОРМОЗЕН, ПРЕНЕБРЕГВАН ИЛИ 
БИТ ЗАЩОТО СИ БЪЛГАРИН, ТУРЧИН ИЛИ ЦИГАНИН 

(НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА)?

ученици
% от всич-

ки

% от 

българите

% от българ-

ските турци

% от роми-

те
Да, МнОГО ПъТи 2,1 2.4 0.0 6.7
Да, СЛУЧВаЛО Ми 

СЕ Е
8,7 5.1 14.9 8.9

нЕ 89,2 92.5 85.1 84.4
100% 100% 100% 100%

СПОРЕД ТЕБЕ ИМА ЛИ ЛОШО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РОМИТЕ (ЦИГАНИТЕ) 
ОТ СТРАНА НА ДРУГИТЕ?

ученици

% от всички % от ромите

Да 39,4 26.7
нЕ 20,0 40.0
нЕ ЗнаМ 40,6 33.3

100% 100%

СПОРЕД ТЕБЕ ИМА ЛИ ЛОШО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТУРЦИТЕ ОТ СТРАНА 
НА ДРУГИТЕ?

ученици

% от всички
% от българските 

турци
Да 24,6 18.0
нЕ 44,1 55.7
нЕ ЗнаМ 31,3 26.2

100% 100%

не всички деца се припознават като обект на етническа нетоле-
рантност. най-засегнати, обаче, са ромите.
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УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ ЛИ РАЗЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕЦАТА, КОИТО 
СА ЦИГАНИ, ТУРЦИ, БЪЛГАРИ ИЛИ ДРУГИ?

ученици

% от всички

Да, иМаТ РаЗЛиЧнО ОТнОШЕниЕ 30.3

нЕ, и С БъЛГаРи, ТУРЦи и РОМи СЕ ДъРжаТ ЕДнаКВО 69.7

100%

Важно за цялостното усещане за етническа нетолерантност 
в училище е и примерът, който учителите дават на учениците. 
Близо една трета от децата споделят, че учителите имат раз-
лично отношение към учениците от различните етноси.

Поведението на самите учители е провокирано по-скоро от за-
трудненията, които изпитват, когато преподават на деца от 
ромски етнос:

КАТО ЦЯЛО, ИМАТЕ ЛИ СЕРИОЗНИ ТРУДНОСТИ,  
КОГАТО ПРЕПОДАВАТЕ НА:

учители
% от всички

Да, иМаМ 
сериоЗни 
проблеМи

не, нЯМаМ 
сериоЗни 
проблеМи

не препо-
ДаВаМ на 
Деца от 

тоЗи 
етнос

РОМи (ЦиГани) 29,6 54,7 15,7 100%
БъЛГаРСКи ТУРЦи 5,5 85,1 9,4 100%
БъЛГаРОМОхаМЕДани 1,4 48,0 50,7 100%
БъЛГаРи 3,0 93,2 3,8 100%

Всеки пети учител смята, че ромите не трябва да учат заедно 
с децата от други етноси. Показателен е случаят в едно от по-
сетените от нас училища, в което учителка съзнателно отделя 
ромчетата от останалите деца - те седят на последните три 
чина, отделени са от другите през чин. не им обръща внимание, 
не се занимава с тях. 
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СПОРЕД ВАС Е ПО-ДОБРЕ РОМИТЕ ДА УЧАТ ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ 
ДЕЦА И МЛАДЕжИ ИЛИ Е ПО-ДОБРЕ ДА УЧАТ ОТДЕЛНО?

учители

% от всички

Да УЧаТ ЗаЕДнО 62,8

Да УЧаТ ОТДЕЛнО 20,0

нЕ МОжЕ Да ПРЕЦЕни 17,2

100%

Отношението на родителите към смесените училища е изклю-
чително важно, тъй като техните нагласи повлияват на децата 
им. Като цяло мнозинството от родителите са „за” смесените 
училища. Тук се виждат възможностите децата да се опознаят 
взаимно. По този начин те се учат на толерантност, разбиране, 
уважение към различните етноси.

***

„Добре е училищата да са смесени, да учат заедно ромчета, тур-
чета, българчета и други етноси. Така децата се учат да уважа-
ват различните от тях. Научават повече за техните празници, 

обичаи. Завързват приятелства, научават се на толерантност.” 

(родител)

***
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СПОРЕД ВАС, ДОБРЕ ЛИ Е ИЛИ Е ЗЛЕ УЧИЛИЩАТА ДА СА СМЕСЕНИ - 
ДА УЧАТ ЗАЕДНО БЪЛГАРЧЕТА, ТУРЧЕТА, РОМИ И ДР. ЗАЕДНО?

роДители

% от всички

ДОБРЕ Е 79,2

ЗЛЕ Е 11,6

нЕ МОжЕ Да ПРЕЦЕни 9,2

100%

Въпреки това, смесването на различни етноси в рамките на едно 
училище в региона е малко или много неизбежно - особено що се 
отнася до по-малките населени места, където няколко етноса 
съжителстват заедно. В този смисъл, част от отговорите, кои-
то получаваме в подкрепа на смесените училища трябва да се 
приемат като липса на избор и алтернатива.

***

„Ами нямам избор - тук живея и тук учи детето.”

(родител)

***

ВИЕ ЛИЧНО БИХТЕ ЛИ ЗАПИСАЛИ ДЕТЕТО СИ В УЧИЛИЩЕ, КОЕТО Е 
СМЕСЕНО?

роДители
% от всички

Да 87,0
нЕ 8,6
нЕ ЗнаМ 4,4

100%

Един от десет родители не би записал детето си в смесено учи-
лище. Това важи за българите и донякъде за българските турци, 
но не и за ромите.
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не е малък делът на родителите, които се обявяват против тези 
училища и в дълбочинните интервюта. Това отново е свързано 
най-вече с децата от ромски произход - те са проблемни, изо-
стават, намаляват общото ниво на образованост сред децата. 
Мненията на тези родители са изключително важни, тъй като 
зад отговорите на останалите прозира социално приемливото - 
ами да, защо не, би било хубаво.

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ДЕЦАТА В Т.НАР. „СМЕСЕНИ” УЧИЛИЩА СА ПО-ТОЛЕ-
РАНТНИ КЪМ ДРУГИТЕ (РАЗЛИЧНИТЕ)?

учители
% от всички

ПО-ТОЛЕРанТни Са 50,0
нЯМа РаЗЛиКа 28,7
нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 21,3

100%

Видно от мнението на учителите, смесването на различ-
ни етноси под покрива на едно училище не гарантира етническа 
толерантност между тях.

нетолерантност на осноВата  
на Материален статус 

Училището се е превърнало в своеобразен панаир на су-
етата. Под неговия покрив съжителстват, учат както деца на 
богати, така и на бедни родители. 
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ИМА ЛИ ВЪВ ВАШИЯ КЛАС БЕДНИ УЧЕНИЦИ (КОИТО НЕ МОГАТ ДА 
СИ ПОЗВОЛЯТ ДА СИ КУПУВАТ ЗАКУСКИ, НАПРИМЕР)?

учители

% от всички

Да, иМа 65,5

нЕ, нЯМа 34,5

100%

А ИМА ЛИ ТАКИВА УЧЕНИЦИ, КОИТО ИМАТ МНОГО ДжОБНИ ПАРИ, 
НОВ МОДЕЛ GSM, И ВИНАГИ СА  

С НОВИ И МОДЕРНИ ДРЕХИ?

учители

% от всички

Да, иМа 69,8

нЕ, нЯМа 30,2

100%

Това поражда конфликти между представителите на двете групи.

ИМА ЛИ КОНфРОНТАЦИЯ, НЕПРИЯЗЪН МЕжДУ ДВЕТЕ ГРУПИ - АКО 
ИМА ТАКИВА?

учители
% от всички

Да 3,9
ДОнЯКъДЕ 49,2
нЕ 47,0

100%
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А СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ МОжЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛ С ДЕТЕ КОЕТО Е :

ученици
Да, биХ се 

сприЯтелил/а
не

Е МнОГО БЕДнО 87,0 13,0 100%

Е МнОГО БОГаТО 82,6 17,4 100%

В дълбочинните интервюта ясно се открои нетолерантността 
към по-бедните деца, тези чиито родители нямат добри финансо-
ви възможности. Те често стават обект на подигравки и тормоз 
от страна на другите. Децата от богати семейства, с добро 
материално положение демонстрират своето превъзходство над 
останалите и това допълнително засилва усещането за мало-
ценност у по-бедните деца.

***

„…оказва влияние дали детето е бедно или богато; по принцип 
бедните деца са по-уязвими…” 

(родител)
***

„Има богати деца, по-високомерни са. Богатите се делят от по-
бедните.”

(ученик)
***

„Много често обиждат по-бедните: „от кой казан взе тия дънки”.”

(ученик)
***

„Социално слабите деца ... Силното разслоение на обществото, 
социалният статус на семейството е все по-чест фактор за 
игнориране и негативно отношение към деца, чиито родители 

имат скромни финансови възможности.”

(учител)
***



31

СПОРЕД ВАС, УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ ЛИ ЕДНАКВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕ-
ЦАТА ИЛИ НАПРОТИВ - ТОЛЕРИРАТ ЕДНИ,  

А ПРЕНЕБРЕГВАТ ДРУГИ?

роДители
% от всички

УЧиТЕЛиТЕ иМаТ ЕДнаКВО ОТнОШЕниЕ КъМ ДЕЦаТа 55,9
учителите толерират нЯКои Деца, а пренебреГВат Дру-

Ги

32,4

нЕ ЗнаМ 11,7
100%

Този тип нетолерантност, нетърпимост допълнително се под-
клажда и от отношението на учителите. Според една трета от 
родителите учителите толерират едни деца и пренебрегват 
други. В челото на толерираните деца са тези на богатите ро-
дители (според 15 % от родителите). Близо една десета смятат, 
че в училище се пренебрегват бедните деца.

***

„...различни учители има. Някои се отнасят еднакво към всички, 
други имат специално отношение към някои деца, най-вече ги 

разграничават по възможностите на родителите....” 

(родител)

***

Затова и практически всички родители са привърженици на въ-
веждането на униформи в училище. Така, според тях, ще изчезнат 
проявите на демонстрация на материален просперитет, ще се 
тушира неравнопоставеността между бедни и богати.
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СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ Е ДОБРЕ ДЕЦАТА  

ДА ХОДЯТ С УНИфОРМИ В УЧИЛИЩЕ?

роДители
% от всички

Да, Добре е 90,8
нЕ 4,8
нЕ ЗнаМ, нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 4,4

100%

***

„Смятам, че е много хубаво най-после да се въведе униформата. 
Така всички деца ще са еднакви и няма някои да се притесняват, 

че са бедни. Всички ще бъдат с еднакво самочувствие.” 

(родител)

***

„Съгласен съм да ходят с униформа. Децата ще се чувстват по-
равни и това може да намали мъничко тяхната агресивност.” 

(родител)

***

„...хубаво е да има униформи - няма да има деление на бедни и бо-
гати ....” 

(родител)

***

нетолерантност КъМ Деца с уВрежДаниЯ 

Друга силна линия на нетърпимост се появява по отношение на 
деца с умствени (психически), физически проблеми. Те са обект 
на непрестанни подигравки, на изолация много рядко на побои. 
Тормозените отвръщат на агресията по свой си начин - с псувни, 
с обиди. Което дава оправдание в ръцете на „агресорите” - те 
сами са си виновни. 



33

Те често са припознавани, като „глупак”, „бавноразвиващ се”, „по-
различен”. Важно е да се отбележи, че физическите и умствените 
проблеми са преди всички други възможни различия, които децата 
са склони да открият в съучениците си. Тук няма значение дали си 
българчето, турчето или ромчето - ти си с увреждания. 

***

„...бият момчето с увреждания, не може да си движи единият крак 
и ръката ...но лекичко го удрят, щото ще се оплаче...”

(ученик)

***

„В 6-ти клас - С., която е с психически проблеми и я обиждат. Има 
само едно момиче, което седи на един чин с нея. Другите я избяг-

ват.”

(ученик)

***

„... мястото му не е в училище. Мястото му е в лудницата.”

(ученик)

***

А СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ МОжЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛ С ДЕТЕ КОЕТО Е :

ученици

Да, биХ се 

сприЯтелил/а
не

иМа ФиЗиЧЕСКи 

УВРЕжДаниЯ
69,9 30,1 100%
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А, ДОБРЕ ЛИ Е ИЛИ Е ЗЛЕ ДЕЦАТА С ЛЕКИ УМСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ДА 

УЧАТ ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ДЕЦА?

роДители

% от всички

ДОБРЕ Е 58,6

ЗЛЕ Е 18,6

нЕ МОжЕ Да ПРЕЦЕни 22,8

100%

Повечето родители дават приемливия отговор - ами да, не е лошо, 
така ще се научат да се грижат за по-слабите, да, много е добре, 
това ще е полезно и за двете страни - едните няма да се чувст-
ват изолирани, другите пък ще се учат да са по-толерантни, да 
помагат на хората в нужда и не на последно място - да знаят, че 
това е нещо, което би могло да се случи на всеки.

***
„...добре ще е за тези деца (с психически проблеми), за да се ин-
тегрират, да свикват да живеят в „нормална среда”. Тук обаче 

има тънка граница, все ще се намери някой да им се подиграва ....” 
(родител)

***

Учителите също споменават, че този проблем съществува.

***

„..Имам ученичка със СОП. Доста често е подложена на публични 
унижения и подигравки от съучениците си. За съжаление ученич-
ката се чувства незащитена, тъй като малко учители обръщат 

внимание на проблемите й. ...”

(учител)

***
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„В последните години децата с менталните и физически увреж-
дания се интегрират (или поне се правят опити да бъдат интег-
рирани) в нормална учебна среда. Такива деца обаче често пъти 
биват подигравани от съучениците, обиждани и дори бити.”

(учител)

***

аГресиВно поВеДение

има високо ниво на агресия в училищата на територията на из-
следваните райони. Това беше потвърдено от всичките етапи на 
настоящето изследване - количествени и качествени. В общия 
случаи агресията не е провокирана от нетолерантност към един 
или друг - тук става въпрос за доказване на сила, лидерство, из-
пъкване пред другите - чрез агресия към по-слабия, този който не 
може да се защити.

агресивното поведение е по-скоро в рамките на нормалното „ме-
рене на мускули”, борба за надмощие, завоюване на позиции, га-
джета. Присъства, не е насочено към някой конкретен, към някой 
различен, то е „просто така”, без конкретна причина, понякога 
дребен повод е в състояние да го отприщи. Основната форма на 
агресивно поведение е психическия тормоз, закачките, дрязгите, 
леките спречквания. 

СПОРЕД ВАС, СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА ПРОЯВЯВАТ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-
МАЛКО АГРЕСИЯ В СРАВНЕНИЕ  
С ПРЕДИШНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ?

учители роДители
% от всички % от всички

Да, ПО аГРЕСиВни Са 90,8 89,0
нЯМа РаЗЛиКа 3,2 8,4
нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 6,0 2,6

100% 100%
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КОЛКО ЧЕСТО СТАВАТ СБИВАНИЯ В УЧИЛИЩЕТО ВИ?

ученици
% от всички

ВСЕКи ДЕн (ПОЧТи ВСЕКи ДЕн) 14,4
2– 3 ПъТи СЕДМиЧнО 12,1
2 - 3 ПъТи МЕСЕЧнО 14,8
ПО-РЯДКО 42,3
ПОЧТи ниКОГа 16,3

100%

НОСЯТ ЛИ ДЕЦАТА ОТ ТВОЯ КЛАС НОжОВЕ,  
СПРЕЙОВЕ, БОКСОВЕ И ТАКИВА НЕЩА?

ученици
% от всички

Да 19,8
нЕ 80,2

100%

най-често обект на агресия са по-слабите, по-тихите, децата, 
които не могат да се защитят, отличниците. Това споделят две 
трети от учителите.

***

„Те са по-слаби и уязвими ... учат, но не парадират с това … те 
са тихи и скромни … те, обаче, не са модерни, не се увличат по 
чалгата, не се напиват и са „смешни” - т.е. различни в очите на 

другите. Обществото винаги отхвърля различните.”

(учител)

***

„..обект на агресия са физически по-слабите. Деца, на които им 
липсва самочувствие ...”

(учител)
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Това мнение се споделя и от родителите, и от учениците в ка-
чествените изследвания.

***

„…по-свитите и по-притеснителните, защото не знаят как да се 
защитят, не са ги научили, че като ги ударят трябва да си връ-
щат. Преследват ги по-агресивните и по-нахалните, по-посред-

ствените.”

(родител)

***

„...по-кротките ги тормозят, на чак за преследване не съм чувала 
....”

(родител)

***

„...бият се за простотии - за момичета, за кой кого напсувал...”

(ученик)

***

В голямата си част най-агресивните деца са от проблемни се-
мейства - без родители, с непълно семейство, с родители в чуж-
бина, оставени да бъдат възпитавани от баби и дядовци, с агре-
сивни родители, деца били обект на агресия в семейството. 

причините За аГресиЯ среД учениците  
и МеХаниЗМи За протиВоДеЙстВие

Учителите заклеймяват като главен виновник семейство-
то, родителите и обкръжаващата учениците среда навън (филми, 
интернет, компютърни игри, медии, примери за безнаказани прес-
тъпления). Казват, че родителите са абдикирали от възпитание-
то на децата си и са вменили тази функция на училището. 
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КАК РЕАГИРАТ ПОВЕЧЕТО РОДИТЕЛИ АКО ГИ ИЗВИКАТЕ ИЛИ ИМ СЕ 
ОБАДИТЕ, ЧЕ ДЕЦАТА ИМ НАРУШАВАТ ДИСЦИПЛИНАТА (БИЯТ СЕ, 

ВДИГАТ ШУМ, ПРЕЧАТ НА ОСТАНАЛИТЕ И ПР.)?

учители
% от всички

ПОВЕЧЕТО Си ВЗиМаТ БЕЛЕжКа и СЕ ОПиТВаТ Да РЕ-

ШаТ ПРОБЛЕМиТЕ
55,0

ПОВЕЧЕТО СЕ ОТнаСЯТ С БЕЗРаЗЛиЧиЕ 39,8
ПОВЕЧЕТО Са ДОРи аГРЕСиВни /аРОГанТни 5,2

100%

А ИНТЕРЕСУВАТ ЛИ СЕ РЕАЛНО ПОВЕЧЕТО ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕ-
ЦАТА ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ОТ ТОВА КАКВО ПРАВЯТ ДЕЦАТА ИМ - 

УЧАТ ЛИ, КАКВИ БЕЛЕжКИ ИМАТ, БЯГАТ ЛИ?

учители

% от всички

ПОВЕЧЕТО СЕ инТЕРЕСУВаТ 39,2

ПОВЕЧЕТО нЕ СЕ инТЕРЕСУВаТ 55,9

нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 5,0

100%

***

„Учителите непрекъснато, ежедневно дори, търсят контакт с 
родителите. … Често пъти обаче е практически невъзможно да 
се установи такъв контакт - или родителите са прекалено анга-
жирани, или отсъстват от страната за няколко години, или пък 
са крайно незаинтересовани … Обикновено родителите проявя-
ват интерес, едва когато е твърде късно за това, т.е., когато 
предстои детето да повтори учебната година или да бъде из-

ключено от училище..”

(учител)
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***

„ … те се отзовават и взимат мерки. Много пъти, обаче, ефек-
тът е краткотраен. За известно време, седмица или две, детето 
се държи сравнително добре, но после отново започва да се дър-

жи грубо. … смисъл от това почти няма … ”

(учител)

***

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ РАБОТАТА НА УЧИЛИЩЕТО  
КАТО ИНСТИТУЦИЯ Е ДА ОБРАЗОВА ДЕЦАТА,  

А Е РАБОТА НА СЕМЕЙСТВОТО ДА ВЪЗПИТАВА?

учители

% от всички

Да 40,8

нЕ, УЧиЛиЩЕТО ТРЯБВа и Да ВъЗПиТаВа 57,7

нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 1,6

100%

А МОжЕ ЛИ УЧИТЕЛЯТ (ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ)  

ДА ВЪЗПИТАВА - ИМА ЛИ СИЛИ И НЕРВИ ЗА ТОВА?

учители

% от всички

Да 62,0

нЕ 27,6

нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 10,3

100%
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В училищата няма реално работеща система от санкции, коя-
то да се явява като механизъм за ограничаване и превенция на 
агресията. Поради това, в много случаи, учителите са безсилни 
пред агресивните деца, дори и да имат желанието да решават 
проблемите. Част от учителите просто не се интересуват 
какво става с децата - изпълняват рутинните си задължения, 
без да обръщат внимание на агресията. 

ИМА ЛИ УЧЕНИЦИ, КОИТО, АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ ВАС, ВЕДНАГА БИХТЕ 

ИЗКЛЮЧИЛИ (ИЗХВЪРЛИЛИ) ОТ УЧИЛИЩЕ?

учители

% от всички

Да, иМа 62,2

нЯМа ТаКиВа 37,8

100%

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ АКО УЧИТЕЛ ИМА ТАКЪВ ПРОБЛЕМ, РЕАЛНО, МОжЕ 
ЛИ ДА НАПРАВИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА - ТЕЗИ УЧЕНИЦИ ДА БЪДАТ ИЗ-

КЛЮЧЕНИ ОТ УЧИЛИЩЕ (ПРЕМЕСТЕНИ В ДРУГО)?

учители

% от всички

Да, МОжЕ 39,3

нЕ, РЕаЛнО Е БЕЗСиЛЕн 60,7

100%
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***

„В момента училищната политика не разполага с действащи ме-
ханизми за спиране на агресията сред учениците. Системата за 
налагане на наказания е тромава и неефективна. ... Дори предла-
ганите нови наказания ... в Закона за училищното образование са 

неефективни и се посрещат с насмешка от самите ученици.”

(учител)

***

Родителите, от своя страна, обвиняват основно струящото на-
силие от филмите, интернет, улицата, обществото, медиите. но 
не пропускат да споменат, че учителите не се вълнуват от де-
цата извън учебния си час, а често дори и не образоват децата. 

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ Е РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО И УЧИТЕЛИТЕ ДА ВЪЗПИ-
ТАВАТ ДЕЦАТА, ЗАЩОТО ТЕ СА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ТАМ?

роДители

% от всички

Да, РаБОТа на УЧиТЕЛиТЕ (УЧиЛиЩЕТО) Е и Да ВъЗПиТа-

ВаТ ДЕЦаТа

41,4

нЕ, ВъЗПиТаниЕТО Е РаБОТа на РОДиТЕЛиТЕ 53,4

нЕ МОГа Да ПРЕЦЕнЯ 5,2

100%

***
„...учителите не се интересуват от децата - това е призвание, а 

те гледат формално на професията си ....” 

(родител)

***

„...Съвременното българско учителско съсловие е възприело фа-
кта, че тяхната отговорност се свежда до класната стая и не 

проявява необходимата заинтересованост...”

(родител)

***
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„Учителите не се интересуват от децата извън учебния час, 
свърши часа и свършва интересът на учителите към децата. Ос-

тавят ги да си правят каквото поискат…” 

(родител)
***

Същевременно, близо една трета от родителите откровено си 
признават, че не им остава време да отделят нужното внимание 
на децата си.

ОСТАВАТ ЛИ ВИ СИЛИ И НЕРВИ ДА ГОВОРИТЕ  
С ДЕТЕТО СИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА?

роДители

% от всички

Да, РЕДОВнО 68,3

ПОнЯКОГа 26,9

МнОГО РЯДКО 4,0

нЕ 0,8

100%

не малка част от родителите са оставили на заден план възпи-
танието на децата си - не им остава време за тях, малко се ин-
тересуват от това какво се случва в живота им. Това много пъти 
води до една необективна оценка на поведението на децата - в 
повечето случаи те не са виновни - дори и ако реално имат вина. 

***

„Не съм чувала. Децата не са споделяли нещо такова. …Няма про-
блем с тормоз в училище. Не се е връщал с оплаквания…” 

(родител)
***

„Чувал съм, че стават такива неща, но за училището на сина ми не 
съм чувал… Детето ми не се е оплаквало… Няма, така мисля аз.” 

(родител)

***
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Широко застъпено сред учениците е схващането, че е по-добре 
да си траеш, защото ще им се подиграват, ще си отнесат по-го-
лям бой, ще стане по-лошо. има страх! До голяма степен, защото 
не са убедени, че някой ще ги защити, ще им се притече на помощ. 

Опитват се сами да разрешат проблемите си - често като от-
връщат на агресията с агресия.

***

„Ако е силен ще си трая. Ако е по-слаб или като мен - ще го бия.”

(ученик)

***

„Ще го бия. Няма да се оплаквам на никой.”

(ученик)

***

„Бия се. Никога няма да се оплача. Срам ме е.”

(ученик)

***

Децата виждат незаинтересоваността на родителите, неспо-
собността на учителите да се справят с възникнали проблеми, 
подражават на героите от филмите и игрите. не търсят помощ 
от родители и учители, виждайки незаинтересованост у едните 
и невъзможност и нежелание за справяне с техните проблеми от 
страна на другите (учителите).

налице е един затворен кръг на взаимоотношения - родители и 
учители си прехвърлят топката, обвиняват се един друг за про-
пуските във възпитанието на децата и търсят едни в други, но 
не и в самите себе си причините за агресията сред учениците. 

Децата се намират в своеобразен вакуум, в безконтролна среда. 
Липсата на реален, действащ механизъм за противодействие 
на агресията, на тормоза сред учениците, води и до несправя-
не с проявите на нетолерантно отношение. ако към настоящия 
момент нетолерантността е свързана основно с вербална аг-
ресия, то в бъдеще липсата на ефективни санкции може да до-
веде до все по-чести случаи на физическа агресия, провокирана 
от нетолерантност.



44

Д о К л а Д
от проведени обучения по проект „Моето училище – работил-

ница за толерантност”

Проектът е финансиран по Схема за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим 
училището привлекателно за младите хора” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

І. цели на обученията

Обученията се проведоха в четири области на североизточна 
България – Търговище, Шумен, Варна и Добрич, с продължител-
ност по два дни за всяка група . идеята бе децата да общуват 
в неформална среда в рамките на определен формат, наречен 
„ученическа академия”. Целта на обучението бе учениците да 
повишат комуникативните си способности, да научат техни-
ки за преодоляване на негативните нагласи, да се научат да 
работят в екип, да изградят умения за представяне на себе 
си пред другите, да придобият умения за подкрепа, доверие, 
толерантност. 

ІІ. Методи

Бе подготвена предварителна програма, насочена към реали-
зиране на посочените цели. Работеше се основно в трейнинг 
група, което е много различно от училищния формат в класна-
та стая. използваните методи бяха интерактивни, тъй като 
идеята бе самите участници да натрупат опит чрез прежи-
вявания и сами да достигнат до определени изводи за нивото 
на своите социални умения. интерактивните методи са ко-
ренно различни от традиционните методи, които се ползват 
в училище. Това са игри, упражнения, работа  в  малки  групи,  
решаване  на  казуси, обсъждания и дискусии. Предимството 
им пред дидактичния метод е не само активното участие на 
детето, но и възможността да бъдат чути неговите пробле-
ми, въпроси, конфликти, за да може обучението да отговори на 
необходимостите му най-адекватно.
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ІІІ. провеждане на тренингите:

Обученията се проведоха с ученици областите Шумен, Варна, 
Търговище и  Добрич, с продължителност по два дни за всяка гру-
па . Децата бяха на възраст от 12 до 14 години, като групите 
бяха с подходяща за целите големина (15 - 25 участника). Групите 
бяха съставени от ученици от един, най-много два класа, които 
се познаваха помежду си и това също беше благоприятно за успе-
ха на обученията. изнасянето на обучението извън училищната 
среда и извън града също беше важен фактор за успеха на рабо-
тата. Повечето деца споделиха, че за пръв път прекарват два 
дни заедно със съучениците си извън училище.

ІV. аналиЗ на работата по съДържанието на проГраМата

приемане на правила за работа

Всяка тренинг група започва с приемане на правила за работа. 
Това беше  ново изискване за участниците, тъй като те нямат 
изградени навици за спазване на правила при групова работа. С 
много малки изключения, участниците заявяваха, че не са участ-
вали в тренинги и никога в училище не са работили в малки групи. 
Те имаха предварителни очаквания за игри и неясна представа, че 
тези игри някак си ще са свързани с общуване – основната тема 
на обучението Чрез насочващи въпроси как да работим по-добре, 
участниците заявяваха: „да не говорим един през друг”, „да не се 
обиждаме”, „да се уважаваме” и т.н. Водещият на групата им по-
магаше да се формулират правила, а именно:

- да се изслушваме;

- да не се присмиваме;

- да уважаваме мнението на другия;

Целта бе да се приемат малко на брой правила, които да се за-
помнят и да се спазват. Поради всичко това правилата се изра-
ботваха от самата група с помощта на насочващи въпроси, като 
стремежът беше те да са малко на брой, за да се наложи спазва-
нето им. Първите предложения на децата за правила бяха обикно-
вено „да не крещим”, „да слушаме”, „да внимаваме”, „да не се бием”, 
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което налагаше перифразирането им с помощта на обучителя. 
Още в тази начална фаза в почти всички групи се очерта липса-
та на умения за изслушване – децата говореха едновременно и се 
надвикваха, правеха си остри забележки, обиждаха се. Споделяха,  
че  не познават друг  начин  на  общуване.  Разбираха  и приемаха  
груповите  правила,  но  срещаха  затруднения  да  ги  спазват. 
В началния етап значителна част от групите бяха трудно овла-
дяеми, с ниска степен на концентрация, с чести прояви на своен-
равност. 

умения за изслушване

Децата имат познания какво означава общуване – под формата 
на дискусия лесно дефинираха същността и формите на общу-
ване и очертаваха основните правила за общуване. Тези им по-
знания обаче не са интернализирани, в практиката се проявяваха 
като невъздържани,  обърнати към себе си и неумеещи  да из-
слушват другия, трудно  приемащи  чуждо  мнение. Чрез  различни 
игри и техники  на  групова  работа  отработихме  умението  да  
се  изслушваме и обсъдихме  ситуации от  училищния  живот,  
в  които  това  би им помогнало. Основна трудност за децата 
беше преодоляването на навиците им да прекъсват говорещия 
с реплики, които не подпомагат, а блокират комуникацията. За-
това акцентът в игрите и техниките беше върху активно и па-
сивно изслушване и подчертаване на разликата между активно 
изслушване и прекъсване на комуникацията. Ползването на кон-
кретни примери от тяхното общуване и обсъждането им беше 
много полезно за разграничаването на активно изслушване и пре-
късване на комуникацията.

За да разберат какво значи да слушаш другия, използвана беше 
игра, която ги провокираше да запазят тишина, и ги водеше към 
естествения извод, че уменията за слушане са в основата на 
процеса на уважение. 

Още в първата сесия голяма част от децата разбираха върху 
какво се изгражда добронамереното  междуличностно общува-
не като алтернативна форма на агресивното поведение. 
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Чрез метода „брейнсторминг” /мозъчна атака/, участниците бяха 
питани как разбират популярната дума „уважение”, какво е ней-
ното съдържание. Голяма част от участниците се затрудняваха 
да отговорят. Разгледан беше коренът на думата „важен”, но не 
по начина, по който децата го тълкуват като „надут”, а като 
„ценен”, „специален”. Беше включено и понятието „граници”/ лично 
пространство/, за да получат децата усещане за себезначимост 
и себеприемане. на всеки участник чрез преживяване и невербал-
на комуникация беше показано колко е специален и уникален, за да 
се  получи разбиране какво е физическа и психическа агресия, но 
не чрез дефиниции, а чрез усещане.

игровият метод и ролевите игри бяха нов начин за учене и анали-
зиране на собственото поведение и чувства.  Затрудненията се 
получаваха, когато трябваше да вербализират какво са разбрали 
за себе си – неумения и срам  да говорят за чувствата си пред 
други.

умения за общуване

Целта беше децата да осмислят сложността на общуването 
и необходимостта от множество умения,  за да бъде ефикас-
но общуването помежду им  - за себеизразяване, осъзнаване на 
собствените емоции, разбиране чувствата на другите, приемане 
на другите, уважение, отстояване на позиция, стимулиране на по-
зитивни нагласи. 

Разгледани бяха формули за общуване, а именно: 

- „Ти си……” с положително послание – хубав, интересен, добър, 
умен, забавен и т.н.

- „аз не харесвам….., аз се дразня от…… „ и конкретно пове-
дение.

използвани бяха игри и работа в малки групи за разбиране проце-
са на общуване и енергията, която носят думите. В ежеднев-
ното общуване ние не се замисляме как разговаряме с другия, как 
нараняваме, до какви последици може да доведе насилствената 
комуникация.
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Когато упражняваха общуване чрез положителни послания /да ка-
жеш нещо хубаво на другия/, децата дълго време мислеха – труд-
но им беше да говорят позитивно и речникът им се оказа доста 
беден. ако условието бе да си разменят обиди, заявиха, че могат 
с часове да говорят. Самите участници признаха при обсъждане-
то, че им е неестествено да използват позитивни послания, че 
им е трудно да си „обърнат езика”. Съвсем естествено им е да 
се обиждат, да използват жаргони, псувни, цинизми и това се е 
превърнало в безусловен рефлекс.

изказването на собствените емоции и разбирането на чувства-
та на другите често затрудняваше участниците в тренинга. 
например някои деца не можеха да преодолеят вътрешната си 
съпротива и под формата на игра да кажат на другия „Много те 
обичам, ще ми се усмихнеш ли?”.

За да упражнят и затвърдят уменията си за позитивни послания, 
поставена беше задача всеки да напише нещо хубаво за някой 
от своя клас, като на лист от флипчарт се оформяше мрежа на 
класа. Резултатът беше позитивно зареждане на групата и на 
децата им беше интересно да се прочете на глас и да чуят хуба-
ви думи един за друг: 

5б клас от Добрич:  „Рая е забавна и смела”, „Боряна е краси-
ва и умна приятелка”, „христина е добра и честна приятелка”, 
„илиян е забавен и готин”, „Марин е умен, честен и благороден”, 
„Любо е смешен и забавен”, „Славена е умна, красива, забавна, ин-
телигентна, очарователна и още много”, „Любо е добър приятел 
и голям смехурко”, „Стоян е най-добрия приятел на света. Той е 
добър и искрен”, „Тони е добър приятел и в най-трудни моменти 
ми вдъхва доверие и затова му Благодаря”, „Татяна е добра, краси-
ва, перфектна е!”, „Янислав е страхотен приятел и съученик”. 8а 
клас, Добрич: „Мария е много добра приятелка и много я обичам”, 
„Мегито е малко срамежлива, но е страхотна”, „иван е добър и 
умен приятел”, „Дора е много хубава, умна и ми е много приятно с 
нея”, „Мето е много чаровен и забавен”, „Петър е добър спортист 
и добър приятел”, „Мериян е забавен човек, има яка усмивка и мно-
го си я обичам” и др. 
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Чрез ролеви игри децата разбраха каква е разликата между „жи-
рафски диалог” и „чакалски диалог”. С огромно желание /особе-
но при 5, 6, 7-ми класове/ влязоха в различни роли: майка и дете, 
което не си разтребва стаята; баща и дъщеря, която нарушава 
вечерния час; родител и дете, което иска да отиде на парти, но 
не го пускат и др. 

Важно в този аспект на обучението беше, че децата бързо и с 
лекота разграничиха проблемите, които съществуват в тех-
ния стил на общуване. Даваха си ясна сметка, че в общуване-
то помежду им липсват позитивните послания, че им е най-ес-
тествено да се нагрубяват, да използват цинизми, да си слагат 
обидни етикети. Тези си отношения най-често обясняваха с „нер-
ви ме”, „не я/го понасям”, „дразни ме”, като същевременно под-
чертаваха, че „не им е приятно” да се държат така помежду си. 
Затова и децата ентусиазирано участваха в упражняването на 
позитивни послания, на себеизразяване и дефиниране на чувства 
и тази част от обучението беше най-наситена емоционално.

В хода на тренингите бяха установени сериозни проблеми и в 
приемането на другия и толерантността към различията. В по-
вечето групи имаше деца, които са неприемани и изолирани, към 
които нападките и обидите бяха най-чести. За съжаление, дву-
дневно обучение се оказа твърде кратко за преодоляване на та-
кива негативни нагласи. 

от друга страна, в някои от групите имаше ученици със соп, 
които не само бяха приемани сърдечно от съучениците си, но 
и получаваха помощ и подкрепа от тях.      

уменията да се приемат различията бяха упражнявани чрез об-
съждане в малки групи и поставяне на мястото на другия. 

  
решаване на конфликти 

За изграждането на разбиране на същността на конфликта и 
умения за решаването му се работеше върху видовете поведение 
в междуличностните взаимодействия: пасивно, агресивно и уве-
рено поведение. 
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използвани бяха различни житейски казуси и игри, които децата 
трябваше да осмислят и да коментират. нагледно се демонстри-
рат трите вида поведение, като се включват самите деца, до-
като разберат смисъла на уверено или активно поведение. То е 
свързано с умения да не нараняваме другия и да не допускаме да ни 
нараняват. За да обвържем тези умения с практиката, се наложи 
в малки групи децата да обсъдят за какво най-често се карат и 
се нараняват в класа. Причини за конфликтите според децата:

-  „неприемливото държание на едни ученици към други”

-  „постоянното и най-често безпричинно обиждане и накърня-
ване на личността”

-  „използване на неприлични жестове”

- „неизслушване на мисли и мнения”

- „нямаме респект и уважение един към друг”

-  „не сме толерантни един към друг”

-  „първата причина е един наш съученик на име алекс, въпреки 
всичко не винаги той е главната причина, заради която се 
предизвикват скандали”

-  „целият клас се кара заради конфликтни ситуации между ня-
кои съученици. Заради обиди, клюки или капризите на някои!!!”

-  „основна причина за конфликтите е, че имаме различия”

-  „караме се без никакъв смисъл и по различни причини”

-  „ние се караме в училище, когато не слушаме и когато се 
гивизим”

-  „бия се с илия, посуваме и аз се карам с него”

-  „карам се най-често с Галин за простотии”

- „най-често се карам с илиян, защото ме псува”

-  „когато всички имат различни мнения, целият клас крещи и 
спори”

-  „когато някои хора развалят дисциплината в часа” 
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-  „когато госпожата е написала по-висока оценка на някой, а 
той знае по-малко от мен”

- „когато някой мой съученик е издал тайна на госпожата и 
той й каже, а тя ми се скара”

Проведени бяха дискусии и обсъждания на това, какво е конфликт, 
кои са начините за разрешаване на конфликти, кои са участници-
те при един конфликт:

1. насилник – поведение, чувства, потребности

2. жертва - поведение, чувства, потребности 

3. Странични наблюдатели – поведение, чувства, потребности

Разглеждани бяха  реални казуси от живота на класа – как да се 
справяме така, че да не засилваме напрежението, а да разрешава-
ме конфликта по ненасилствен път. За да се повиши атмосфера-
та на сътрудничество, се използваха игри за работа в екип. Рабо-
теше се в малки групи, като всяка група си избираше говорител, 
за да се тренира колективното вземане на решения и  уменията 
за себеизразяване.

В повечето случаи децата умееха да идентифицират различието 
помежду си и да осмислят естествеността на сблъсъци на мнения 
и позиции. те разбираха какво е конфликт, но нямаха умения за 
решаване на конфликти. Трудно се убеждаваха, че агресията е 
неприемливо поведение, като се обосноваваха, че са предизвиква-
ни към агресивно поведение и прехвърлят отговорността върху 
другите. Много ентусиазирано приемаха играта „нели и хипопота-
мът”. Стигаха до извода, че най-доброто решение на конфликта е 
формулата „печели/печели”, като я разграничават от формулите 
„печели/губи” и „губи/губи”.  При работата в групи „Конфликтите 
в нашия клас” най-често идентифицираха като конфликти разде-
лянето на подгрупи и още по-често – поведението на конкретен 
ученик, който обикновено не поддържа приятелски отношения с 
никого. Стигнаха до извод, че деленето на подгрупи в класа не е 
конфликт, а различия в интересите и е необходима толерантност 
между подгрупите; докато за ученика стигаха най-често до изво-
да, че изолацията му е единственото решение.
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изграждане на доверие и сътрудничество чрез работа в екип

През цялото обучение се използваха игри и упражнения за изграж-
дане на умения за работа в екип. Работеше се предимно в малки 
групи, като стремежът беше да се постигне колективно взема-
не на решения и  умения за отстояване на позиция.

В началото, като правило децата срещаха сериозни трудности в 
работата в групи. Трудно беше да се организират групи на случа-
ен принцип и да се преодолее желанието им да сформират групи 
от приятели. Често по-активните от тях вземаха решения и ги 
налагаха на другите в групата. При обсъжданията как групата е 
стигнала до решението си се оказваше, че децата нямат никакъв 
опит в групова работа и не умееха да си сътрудничат. най-често 
обаче самостоятелно стигаха до извода, че трябва да обсъждат 
поставената задача и да се изслушват какви решения предлагат. 
Обикновено избирането на говорител на групата не предизвиква-
ше спорове или пререкания. 

До края на тренингите се забелязваше видим напредък в рабо-
тата в малки групи. 

Видове насилствено поведение – реално и виртуално насилие.

Чрез метода на мозъчна атака се извеждат формите на различ-
ните видове насилие – рисува се дърво, което се разделя на два 
големи клона и се нанасят мненията на участниците. Макар, че 
в групите всички деца споделиха, че имат компютри и това е ос-
новното им занимание, те не знаеха към кого да се обърнат, ако 
към тях се оказва виртуално насилие. Тревожен факт е, че роди-
телите им нямат достъп до техния комютър или не знаят как 
да работят на него.

Какво е „толерантност”

В заключителната част на тренинга участниците  колективно 
обсъждаха съдържанието на думата толерантност и кои са 
качествата на толерантния човек:

търпение

обич
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любов

енергичен, естествен

разумен

артистичен

нежен

талантлив

нравствен

остроумен

сърдечен, спокоен

тактичен 

V. МнениЯ от обратни ВръЗКи:

„Беше много интересно, бяхме с целия клас, всички правихме игри, 
изразявахме мнение и научих много неща”

„харесаха ми игрите. Всичко ми помогна”

„Беше изключително интересено за мен. научих повече за моя 
клас, осъзнах как да постъпвам в конфликтни ситуации, как да 
изразя това, което чувствам към другия без да го нараня.”

„Семинарът беше много интересен и съм сигурна, че има полза. 
Много ми хареса.”

„Днес, когато споделих какво мисля, се почувствах добре. хареса 
ми, че всички си споделиха какво мислят и бяхме ЕДинни.”

„Беше много забавно да работим в екип.”

„Чувствах се уверен и всичко това ми помогна”

„Днес се почувствах много по-добре!”

„За мен тренингът мина много приятно и научих много важни 
неща за уважението и толерантността между хората.”

„Всичко беше много яко. Всичко ми помогна.”

„За мен тренингът беше супер. аз лично научих много интересни 
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неща. Разбрах как да подобря отношенията си с околните.”

„Беше ми много приятно. Винаги съм искал да се съберем целия 
клас и да общуваме.”

„Беше много готино, научих много неща, игрите бяха забавни. на-
учихме се да уважаваме хората и да сме добри с другите. надявам 
се пак да се повтори.”

„Беше страхотно и научих много неща. Много ми хареса, искам 
всяка година да се провежда.”

„на мен обучението ми хареса, защото се научих на много неща и 
се забавлявах с много интересни игри. Беше страхотно.”

„на мен ми хареса, защото с това обучение се научихме да бъдем 
колектив, да бъдем приятели. Беше страхотно и много интерес-
но.” 

VІ. иЗВоДи и препоръКи

В българското училище има дефицит на групова култура, липс-
ват форми на колективни взаимодействия и вземане на колек-
тивни решения. 

Причината е, че училищната среда стимулира индивидуалните 
постижения, индивидуалното мислене и класът се оказва почва 
за междуличностни конфликти и арена за самодоказване. ниско 
е нивото на емоционална интелигентност у подрастващите, 
липсват им социални умения, форми на колективно общуване 
и споделяне и умения за работа в екип. Забелязва се подчертан 
стремеж към доминация, към налагане над другите и липса на 
чувство на равнопоставеност.

Високо е нивото на агресивна комуникация. Единственият модел 
за справяне при конфликтна ситуация е „око за око, зъб за зъб”, 
т.е. на насилието се отвръща с насилие, което води до мултипли-
циране на напрежението.

Усеща се липса на училищен и семеен модел на поведение, който 
да изключва агресията и да демонстрира толерантност и ува-
жение, училищна и семейна среда, в която децата да се чувстват 
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спокойни и в безопасност за да споделят проблемите си.

От обратните връзки на участниците е видно, че децата се нуж-
даят от обучение и просвещение в социални умения – как да съче-
тават индивидуалните си потребности с изискванията и инте-
ресите на колективната среда. По време на академиите  децата 
се ориентираха бързо в изискванията и правилата на тренинго-
вото обучение и с желание и лекота участваха.

ако образователното система и семейната среда не предоста-
вят необходимите условия на подрастващите и не им  покажат  
добрите модели на общуване и поведение,  рискува се да се съз-
даде поколение, заредено с агресия и варварско отношение към 
другите, към природата и към държавата. 

Тези „ученически академии” са  инвестиция в бъдещето на наши-
те деца. необходимо е да се работи целенасочено и постоянно 
в тази посока в българското училище чрез разработване на 
подходящи техники и методи, които да бъдат интегрирани в 
цялостния образователен и възпитателен процес в училище.  

Тинка Динева     Марина Габровска

Снежанка илиева    Румен Стоянов

ина Събева     Валерия Радева

Румяна Тултукова    Румяна Буковалова   

ася Дончева  



 
наГраДени 

eсета
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За училището...

 
Много важна част от развитието на човека е учението. То е 
като да плуваш срещу течението - спреш ли, връща те назад.  
 В днешно време повечето ученици обръщат сериозно внима-
ние на учението. Някои обаче или не внимават в час, или изоб-
що не го посещават. Повечето от българските студенти пък 
заминават да учат в чужбина, защото според тях образова-
нието тук е слабо. Но според мен българинът вече е доказал 
своите знания и умения. Страхотен пример за това е нашата 
сънародничка - Ирина Бокова, директор на Организацията на 
обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО.  
 Голяма роля за нашето образование играят взаимоотношенията 
между учителите и учениците. В моето училище атмосферата 
за работа е добра - повечето ученици внимават в час, което се 
отразява добре на тяхното образование. Но има и такива, които 
не поддържат добри взаимоотношения с учителите, не внимават 
в час, не учат. Изкарват ниски оценки от изпитване, а после на 
тестовете преписват и „се спасяват”. Те си мислят, че залъгват 
учителите, но според мен не е така. Тези ученици обаче са малък 
брой в моето училище. Затова то е едно от най-добрите в града. 
Училището ми може да се похвали и с постижения в спорта и в раз-
лични олимпиади. Но то би станало още по-предпочитано, ако има 
възможност да предложи спортна зала, площадки, а защо не и плу-
вен басейн. Може би ако има в самата сграда уютни места за от-
дих, по-голям избор на плодове, напитки и закуски в лавката, няма да 
има буйстващи, бягащи ученици из стаите и коридорите по време 
на междучасие. Все пак не само условията за учене, но и сериозно-
то ни отношение към него са важни за качественото образование.  
 Надявам се някой ден учениците в България да докажат това и 
държавата ни да е една от най- напредналите в развитието си. 

Илиян Драгнев 

СОУ „Йоан Екзарх Български” - Шумен



58

За училището...

Училището е важно, защото хората не се раждат умни. Те се 
раждат и на определена възраст тръгват на училище. В България 
тази възраст все още е седем години. Оттам нататък детето 
си избира дали да учи, или не. 

Всеки ученик се справя както може. Някои учат, други - не. Но и 
несериозните си намират начин „да оцелеят”. Например да пре-
писват. Не е толкова лесно, но за някои това е толкова важно, че 
правят всичко възможно да го сторят. Дори се гордеят, ако са 
успели да надхитрят учителя. Разбира се, понякога учат, едва ли 
ще успеят цяла година да преписват. А и да приемем, че се опи-
тат да преписват цяла година, учителите не са толкова глупави 
да не забележат. Например те са те изпитали няколко пъти по 
един предмет и си получил двойка или тройка, а след това, на те-
ста - получаваш шестица. Ако стане такова нещо, учителят ще 
се усети. Но нещата не свършват и до там. Да кажем, че учите-
лят е забелязал. Един ден решава да те изпита отново, сигурно 
по въпросите от теста. Вдига те, но някой до теб ти помага. 
Учителят обаче забелязва това, изкарва те на дъската, до себе 
си. Тогава вече всичко се разбира. Мисля, че няма клас, в който не 
се преписва, но пак казвам, всеки си решава дали да учи, или само 
да изкарва оценки. 

Относно моето училище мисля, че е едно от елитните в Шумен. 
Има добри учители, спокойна атмосфера за работа и печели мно-

го спортни състезания, престижни места в олимпиади и конкурси. 

Стилиян Драгнев 

СОУ „Йоан Екзарх Български” - Шумен
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с МноГо усМиВКи и беЗ насилие

В училище, вкъщи, на улицата хората си общуват. Дали писмено, 
или устно, те не могат, без да общуват помежду си. Понякога обаче 
между тях възникват конфликти, които в повечето случаи се реша-
ват с бой и други видове насилие. Тогава винаги някой от участници-
те страда от пораженията, които други са му причинили. Понякога 
хората не страдат от насилие, а от обиди. Въпреки че имаме раз-
личия, не трябва да си причиняваме това. Трябва да живеем в мир и 
разбирателство. Аз съм забелязала, че хората, които са по някакъв 
начин различни, са пренебрегвани. Мислили ли сте си, че това за тях 
е вид обида. Как бихте чувствали на тяхно място? Някои хора биха 
казали: “И какво от това? Нали не сме. ” 

Но ако тези хора поне за малко бъдат отхвърлени от общество-
то, как щяха да се почувстват? Не много добре, даже никак. Така 
че, преди да почнем да обиждаме и да бием, нека първо помислим 
как ще се почувстваме ние, защото животът е само един. Нека го 
изживеем щастливо - с много усмивки и без насилие!

Валерия 

СОУ „Йоан Екзарх Български” - Шумен

училището - МежДу Хаоса и наДежДата  
Да проДължиМ напреД

В училище всички имаме проблеми. Дали заради това, че сме полу-
чили лоши оценки, дали защото сме се скарали с приятелите си, 
дали е това, или по други причини предизвикваме кавги, скандали 
и други неразбирателства. Трябва ли да се бием, трябва ли да се 
нараняваме и да се обиждаме? Някои ще отговорят „да” с оправ-
данието „щом другите го правят, защо да не го правя и аз”. Но 
по-трудно е да отговорим с „не”, защото това значи да мислим 
как да не бъдем груби. Много от учениците, които се държат по 
този начин, го правят, защото в семействата си нямат разбира-
телство и изкарват всичката си негативна енергия, а други не са 
свикнали да се съобразяват с останалите, защото са „глезени” 
и смятат, че трябва „всички да им вървят по свирката”. Такива 
ученици понякога повече вредят на разбирателството и ако все 
им се подчиняваме, значи приемаме „лошото бъдеще на света”. Те 
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са получили лошо възпитание и може би трябва да посещават пси-
холог. Малко са учениците, които разбират и изслушват другите. 
Малко са и децата, които разбират за лошия и несправедлив свят, 
а другите просто са част от него. Може би ви се струва, че се 
изказвам пресилено, но това е съвременният 21. век!

Как да разсъждаваме за взаимоотношенията в училище, без да 
помислим и за отношението ни към нашите учители - хората, с 
които понякога общуваме повече, отколкото със собствените си 
родители? От нас зависи изборът - учителят враг или приятел. 
Тук е моментът да ви напомня за мъдростта: „Когато храниш 
едно дете, ти го нахранваш за един ден, а когато го учиш как да 
си изкарва храната, ти го храниш цял живот”. Мисля, че не трябва 
да наричаме учителите си „лоши”, дори и да ни пишат лоши оцен-
ки! Те са тук, за да ни помогнат и за да ни насърчат да продължим 
напред! 

Боряна Еленкова 

СОУ „Йоан Екзарх Български” - Шумен

толерантността В училище

Ако всички хора бяха еднакви, светът щеше да бъде най-скучно-
то място във Вселената. Представете си, ако всички хора бяха 
еднакво високи, с еднакъв цвят на кожата, очите, косите. Ако се 
обличаха с еднакви дрехи, слушаха една и съща музика и харесва-
ха едни и същи неща. Тогава едва ли би имало смисъл да се сре-
щаш и разговаряш с другите, защото какво би могъл да научиш от 
тях.  

Хубаво е, че хората са толкова различни, но изглежда това също 
е голям проблем. Склонни сме да приемем и допуснем до себе си 
човек, който малко или много прилича на нас - говори същия език, 
има интереси като нашите, вярва в същите неща, в които вяр-
ваме и ние. Такъв човек чувстваме някак близък и познат. С него 
заедно сме спокойни, ставаме приятели, споделяме мисли и пре-
живявания. 

Различният ни притеснява. Без самите да разберем защо, усещаме 
в него някаква заплаха и непоносимост. А когато чоек се страхува, 
той или се затваря в себе си, или става агресивен. И тази агресия, 
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тази злоба се стоварва върху онзи - различния. И в училище е така. 
Много различни сме днес по коридорите на училището и в класните 
стаи. Едни имат по-хубави дрехи от другите. Едни знаят повече от 
другите. Родителите ни са различни, къщите ни са различни, теле-
фоните ни са различни. В междучасията по коридорите, в стаите 
или навън на двора се рзменят първо остри думи, после шамари, пък 
и по-тежки удари. 

Насилието между учениците става все повече! На него внимание 
се отделя и от медиите. Говори се все повече и повече, но никой не 
дава рецепта как може да бъде преодоляно. Когато стане дума за 
насилие, за сила, почти винаги се появява думата, която е с обратно 
значение - толерантност. Ако проверим в интернет, ще разберем, 
че тази дума се е появила преди стотици години, когато хората в 
Европа са се избивали и наранявали. Те са били изгаряни на клада за-
ради различната си вяра. Тогава хората са се замисляли как може да 
се живее в мир и разбирателство с различния човек. Отговорът е 
бил в тази дума толерантност. Тя означавала, че различното не е 
заплаха и че трябва спокойно да приемеш всичко различно с разби-
ране. Така се родила толерантността. Според нея трябва да при-
емем спокойно нещата, които не разбираме, и да се опитаме да ги 
опознаем. И когато това се случи, те вече няма да ни плашат. И ако 
днес в училище станем свидетели на насилие, трябва да се сетим 
за думата толерантност. Тя ще ни помогне да направим училището 
си по-хубаво и интересно място. Така и страната ни, и светът ще 
бъдат по-добри. 

Aнна Томова Буклова

СОУ „Йоан Екзарх Български” - Шумен

училището

 Аз оприличавам училището на една интересна книга, в която 
ние сме участниците. Може би авторите са учителите. Те се 
опитват да ни подготвят за живота след завършването ни.  
 Но в тази книга не всичко е идеално. Понякога между редове-
те се промъкват обичта и омразата, приятелството и кавги-
те, както и всички други чувства, които човек може да изпит-
ва. Това се случва и в нашия клас. Ние сме като едно задружно 
семейство цели шест години. Понякога се караме, друг път си 
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помагаме. В нашия клас са идвали и са си отивали много деца. 
Но както едно семейство тъгува, когато се разделя с някой свой 
член, така и ние тъгуваме когато някой си отива от нашия клас.  
 Тази книга е много дълга, защото всяка година си отиват абиту-
риентите и идват нови малки първокласници. И всяка година на 
една история се слага край и на нейно място започва нова. Може 
би когато настъпи краят и на нашата история, ще разберем, че 
нашето училище е оставило неповторими спомени и преживява-
ния у всеки един от нас!

Даяна Николова  
  СОУ „Йоан Екзарх Български“ - Шумен

МоЯт жиВот В училище

Аз смятам, че да ходиш на училище и да учиш е нещо важно. Защо-
то ако не си образован, не можеш да работиш никъде. Ако нямаш 
средно образование, не можеш да продължиш след това в прес-
тижно висше училище. За някои мои познати училището е гадно 
мъчилище, защото учителите били лоши, когато ни изпитват или 
когато не слушаме, говорим, лудуваме. . . Но за мен в училище е 
хубаво - за шест години научих много неща, пък и не ми е трудно 
да спазвам правилата. Ще се радвам, ако повечето ми приятели 
са на това мнение. 
Моето училище е СОУ „Йоан Екзарх Български” - гр. Шумен. За 
мен то е най-хубавото, защото е едно от най-добрите училища 
в града, а и тук съм сред приятели и учители, които добре позна-
вам. Разбирам се с почти всички свои съученици. Целият ми клас 
има приятели и в други класове. В междучасието си общуваме и с 
тях, шегуваме се, забавляваме се - какво друго, за да се чувствам 
добре в училище. Но имам някои съученици, за които явно това не 
е достатъчно. Те често си позволяват да обсъждат другите или 
да се присмиват на техни недостатъци, като че ли те са съвър-
шени и останалите трябва да се съобразяват с тях. Дори някои 
не могат да се понасят. По-търпеливите са им свикнали, затова 
конфликти в класа няма. Учителите се отнасят добре с нас освен 
ако някой не внимава или пречи на работата. А директорът, г-жа 
Тодорова, е много мила - винаги ни поздравява. Понякога ми е бол-
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но, когато някои мои несъобразителни съученици си позволяват 
неуважение към жените, които се грижат за чистотата в учили-
ще. Те не са по-нисши от нас. 
Струва си всеки от нас да положи повече усилилия да опознае про-
блемите на съучениците си и ако не може да им помогне, то поне 
да не ги обижда, за да могат и те да се чувстват по-добре в 
училище. Сигурно, когато пораснем, ще си спомняме с благодарна 
усмивка: “Ето на това ме научи госпожата по литература” или 
с мъка: “Ех, защо не внимавах повече в час по математика. . . ”. 
Важното е след време, когато се чувстваме обидени или прене-
брегнати, да си спомним: “И аз някога обидих своя съученичка. . . ”. 

Андриана Красимирова Иванова 

СОУ “Йоан Екзарх Български” - Шумен

Моето Мечтано училище

Моето училище се казва “Йоан Екзарх Български”. Винаги съм ис-
кала то да е място, където можем да вплитаме в едно знанията 
и забавленията, за да ходим на училище с удоволствие и нетърпе-
ние. Но и учителите трябва да се превърнат в наши близки прия-
тели, от които ние да вземаме пример. Надявам се някога учили-
щето да се превърне в наш втори дом. Трябва всички да разберат, 
че то не е просто една сграда, а място, в което не само получа-
ваме знания, а и се подготвяме за живота. 
Бих искала училището да е територия, защитена от обиди и ли-
цемерие. То трябва да ни обединява в едно и да ни среща с щасти-
ето и приятелството. След като завърши училище, всеки разбира 
колко силно е свързан с него, колко много му се иска да се върнат 
хубавите училищни мигове. Но уви - това няма да се случи. Зато-
ва единственото, което ни остава е да изживеем останалото 
време в училище пълноценно, в разбирателство и толерантност, 

да дадем всичко от себе си и да постигнем това, което желаем. 

Нелина Юлиянова Василева 

СОУ “Йоан Екзарх Български” - Шумен
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МоЯт Клас - работилница по толерантност?

Всеки желае да се чувства добре в училище. Но това не може да 
се случи, ако го искаш само за себе си, без да мислиш как се чувст-
ват хората около тебе. Отношенията в класа ми не винаги са 
много добри, особено към някои наши съученици. 

Има едно момиче в моя клас, което се казва Жечка. Тя има финансо-
ви затруднения, често е с неугледен външен вид, трудно се справя с 
ученето - по-различна е от другите. Затова повечето я унижават, 
обиждат и пренебрегват, не я приемат като равностойна на тях. 
Нещо повече - смятат за наказание да седнат до нея. Тя е все сама 
на чина. Когато дойдох в този клас, от нещата, които ми разказаха 
за нея, аз останах с неприятно впечатление за Жечка. Но с течение 
на времето разбрах, че тя не е такава, каквато ми я представиха. 
Дори е по-възпитана и упорита от други мързеливи съученици. Тя 
не се натрапва, не търси ничие приятелство, все е сама в между-
часията и търпеливо понася обидните подмятания на съучениците 
си, без дори да им отвръща грубо. 

Повечето ми съученици съдят за човека по външния му вид - об-
ръщат внимание само на това, с какво е облечен, дали е с модер-
на прическа, харесва ли същата музика. . . Но небрежният вид на 
Жечка не я прави по-малко наша съученичка, отколкото са Даяна, 
Нина и другите. Бих се чувствала ужасно потисната, ако бях в 
нейната ситуация. Затова ми се иска отношението към такива 
хора да се промени. Добре ще е да се научим да приемаме по-раз-
личните от нас. Ако можех да повлияя на другите, щях да им обяс-
ня, че всеки е по своему различен и че другите невинаги са такива, 
за каквито ги мислят. И те са хора като нас - понякога страдат 
или се радват, чувстват се самотни. . . Толкова ли е трудно не да 
ги обиждаме, а просто да ги приемем такива, каквито са? Какво 
добро да се надяваме да ни се случи, ако сме добронамерени само 
към приятелите си?

Иванина Иванчева Петкова 

СОУ “Йоан Екзарх Български” - Шумен



65

обиДата

Много пъти в училище сме обидени или самите ние обиждаме. По-
някога го правим нарочно, а друг път - без да искаме или без да 
осъзнаваме. Представете си обичайната ситуация - вие сте на-
ранени и малко ядосани. Искате да нагрубите човека, който ви е 
наранил. Имате избор - или да го отбягвате, преглъщайки обида-
та, или по-добре да му кажете как се чувствате. Да отстоявате 
себе си. Замисляте се за миг и си спомняте, че и вие сте обижда-
ли - приятелите, съучениците си и др. Става ви неприятно, като 
на мене от следната история. 

Един ден от лятната ваканция аз, Михаела и Светльо бяхме навън. 
Седяхме на една пейка и си говорехме. Подшушнах нещо на Мише-
то, спогледахме се и се разсмяхме. На Светльо му стана много 
неприятно, защото си е помислил, че си говорим за него. Опита се 
да ни го върне, но не успя. Тръгна си. Ние останахме и се забавля-
вахме. Но истината е, че го направихме нарочно. Просто искахме 
да разбере какво е да си обиден, защото много пъти той ни беше 
обиждал. На следващия ден се извинихме един на друг и се сдобри-
хме. Това беше нашият избор - не да му търпим присмехулното 
поведение, а да го накараме да се почувства като нас засегнат. 
За жалост и в училище често се случват подобни неща. Веднъж се 
скарах с една съученичка. Тя тръгна в едната посока, а аз - в про-
тивоположната. След известно време момичето дойде при мен и 
започна да ме нагрубява. Аз също я обидих - още бях ядосана. Но 
сега разбирам, че съм сгрешила. Можех да преглътна обидата и 
да и кажа истината - че съм била наранена. Тогава вероятно тя 
щеше да осъзнае, че не е искала да ме нагруби, но е постъпила 
спонтанно - по по-лесния начин, без да мисли. 

Като се замисля, и аз несъзнателно съм обиждала много хора. А и 
те са били на моето място. Но тук избирам правилното решение 
- да им се извиня.  

Нина Ненкова 

СОУ “Йоан Екзарх Български” - Шумен
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Моето училище - работилница  
по толерантност

Какво е толерантността? Защо ни е? Мога да кажа само, че не 
е съвсем позната на децата в нашето училище. Всеки ден се 
сблъсквам с какви ли не прояви на неуважение, арогантност, побо-
ища, унижение, обиди и ругатни. Класът ми не прави голямо изклю-
чение от това струпване на негативи. Даже ни се носи славата 
на най-необичания клас в училище. 

 Знам какво е да страдаш от такива хора. Да те е страх 
да минеш по коридора с мисълта, че някой ще се провикне с поред-
ната подигравка, да те преследват и да не те оставят намира. 
Защо аз? Вероятно съм по-различна и това е проблем за тях. 

Да, да си добър, толерантен и възпитан не се приема за нещо 
хубаво в училище. Тези хора са бездушни като силен вятър, който 
събаря всичко около себе си. На тях не им пука дали другите се 
чувстват наранени, обидени или засегнати. Това им доставя удо-
волствие. Някои от хората, които ме тормозеха ги няма и вече не 
ме е страх, ала „Раната ще зарасне, но обидата - не”. Дали ще ги 
забравя аз - твърдо не. Дали ще забравя подигравките - едва ли, 
но аз знам, че имам едно от най-големите богатства на света - 
способността да прощавам. 

И днес има наследници на тези бездушни хора. Те нападат по-мал-
ките и не си дават сметка, че и те са били като тях, но това се 
е превърнало в един голям омагьосан кръг. Всеки ден гледам как 
съучениците ми, с които сме заедно от седем години, се бият и 
обиждат. Никой не проявява и малък толеранс към другиго. Гледат 
отстрани и се смеят на чуждото нещастие, не помагат на съу-
ченика си. Изразът „Око за око, зъб за зъб” пасва идеално на класа 
ми. Всички гледат да изкарат някого виновен и да му отмъстят, 
вместо да се разберат като “бели хора”. Яд ме е на съучениците 
ми, че не можем да бъдем единни и толерантни един към друг. Ето 
защо в днешно време много караници завършват с лош или тра-
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гичен край. Кога ли ще се промени към малко по-добро света?. . . 

 Какво искам аз? Да разберем какво означават думите „ува-
жение ” и „толерантност” и да признаем пред себе си, че грешим 
и че трябва да изкореним злото от себе си. Да, трудно ще по-
стигнем това, но ще има ефект и нашето малко общество ще 
види колко е хубаво да си толерантен. Убедена съм, че ще дадем 
един прекрасен пример на другите класове - от най-мразения до 
най-добрия клас. И тогава те ще последват примера ни и клас по 
клас, както част по част, ще заработи една малка работилница 
за толерантност. 

 Моят съвет за работилничката е: първо построите осно-
вите й от задружност, после използвайте за дъски- обичта един 
към друг, за да не се събарят стените от лошите ветрове, по-
кривът да е от мечтите ни, за да не влиза дъжд, защото няма чо-
век без мечти, а през комина ще излизат весели смехове вместо 
пушек. Накрая, когато всичко е построено, работилничката ще 
започне да създава толерантност, безспирно и неуморимо. 

 Илюзия ли е това или възможна реалност? Дали ще оста-
не само едно прекрасно пожелание зависи от всеки един от нас 
- да надмогне себе си, своята гордост и егоизъм, да се опита да 
разбира другите, да може да прощава… Всеки греши, но всеки 
има право да получи втори шанс. Нека разговаряме, да дискути-
раме върху своите проблеми, за да откриваме заедно пътя към 
истината, който наистина е трънлив и стръмен, но си струва 
да го извървиш със своите съученици…

Яна Максимова  
ОУ „Захари Стоянов” Варна
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Моето училище - работилница  
по толерантност

Взаимоотношенията помежду ни в училище не са добри. Някои 
деца, и момичета, и момчета, ходят на училище само, за да се 
подиграват на по-малките и по-слабите, а други - да се дразнят с 
по-големите и дори нарочно си измислят причини да се скарат с 
тях. Така тези ученици искат да докажат, че са „важни” и смели и 
стават приятели на много от съучениците си, дори и побойници. 
Разменят се обиди и не само навън, но и в много сайтове. Повече-
то случаи на скарване завършват със сбиване, наранен участник 
в боя и дано не със смърт. Никой не иска да се стигне до смърт, но 
и никой не мисли какво ще се случи, ако влезе в конфликт с някого. 

В училище много пъти са идвали и ученици от други учебни заве-
дения, защото имат проблеми с деца от нашето, но обикновено 
са се скарали за нещо съвсем незначително. 

Момчетата в нашия клас постоянно се шегуват един с друг, обиж-
дат се и се бият на шега, като всеки път знаем, че наистина ще 
се скарат. Когато един се подиграва на друг, и двамата започват 
да се смеят и удрят едновременно. След това обаче се включват 
още момчета. Това продължава дълго, но после започват да си 
разменят обиди и псувни насериозно, защото някой е пострадал, 
и спират да се карат до следващите часове или дни. 

Много деца, не само в моя клас, си позволяват да ядат в часове-
те, да говорят постоянно, когато учителят се опитва да обясни 
нещо, и да не го слушат. Други твърдят, че някой предмет не им 
е важен и затова не учат по него. 

Разбира се, в училище има и такива, които се държат добре със 
съучениците и учителите си, подкрепят се взаимно, не се поди-
грават на другите, а им помагат. Поздравяват и внимават в ча-
совете, без да карат учителя да повишава тон и мисля, че това 
са повечето момичета. 

За да стане нашето училище работилница по толерантност, тряб-
ва учениците да разберат, че не бива да се заяждат, бият и така 
нататък, защото не е приятно да стоиш и живееш в такава среда, 
а ние прекарваме много време в нея. Трябва също да се уважаваме, 
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подкрепяме и да си помагаме, което малко хора правят. Тези деца, 
които не се държат добре, трябва да се наказват по някакъв на-
чин. Може, когато се съберат определен брой оплаквания от даден 
ученик, да се изгони от училището или само да бъде предупреден, 
че това може да стане, ако не внимава - също като при закъсне-
нията и отсъствията. Така той ще помисли дали да продължава 
да се държи лошо, или да промени поведението си. Аз лично мисля, 
че държанието на някои ученици се дължи на недостатъчната им 
дисциплина у дома, но за съжаление това не може да се промени. 
Затова може би на тези деца няма как да им се каже от учителите 
как да се държат. 

Рая 

ОУ “Захари Стоянов”

гр. Варна

Моето училище - работилница  
по толерантност

„Колко много трябва да се научи,  
за да се знае малко!“ - Монтескьо. 

Моето училище, училището, в което ходя всеки ден от понеделник 
до петък 10 месеца в година . . . 

То, моето училище, вече се е превърнало в мой втори дом, в който 
прекарвам немалко време, където получавам знания за света, къ-
дето общувам с връстници, където се уча как да бъда човек. 

Мисля, че разумният човек никога не приключва със своето об-
разование. Светът на познанието е толкова необятен и сравнен 
с човешкия живот е като безкрайна вселена. Образованието ми 
оттук нататък е нещо, на което изключително много държа . То 
е разумен начин за осмисляне на живота ми . По високото обра-
зование би оформило самата мен като личност, като интереси, 
като навици, като характер. 
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Казват, че най-хубавата част от човешкия живот е свързана с 
училището му. Все още проверявам дали е така, защото в момен-
та съм ученичка. Но смятам, че училището ми дава много. Знам, 
че знанието седи в основата на всичко и че личността на човека 
зависи от хората около него, от родителите, от учителите. Но 
не е ли животът най-доброто училище за всеки от нас? 

Народът е казал: “Човек се учи докато е жив”. Ние не събираме 
знания единствено в класната стая, от понеделник до петък. Тук 
ни учат да обичаме, да различаваме доброто от лошото, красиво-
то от грозното. Това го научава всеки сам за себе си, въз основа 
на житейския си опит и основните знания, които са му дадени в 
училище. Но тук, в моето училище, разбрах каква е силата на по-
знанието. Въпреки това то е само основата, то ни показва пътя, 
а ние сами трябва да продължим напред, защото да се учиш е 
като да гребеш срещу течението. Щом престанеш, то те връща 
назад. Но дали на мен училището ми е дало достатъчно, за да се 
реализирам успешно, където и да било, все още не знам, но вярвам, 
че то ще остави следа в мен, която никога няма да забравя, защо-
то това винаги ще бъде моето училище. 

Училището за всеки от нас е като втори дом. То винаги ще съ-
ществува, независимо от това дали сме ученици или родители. 
Училището ни подготвя за голямата игра-живот. Наричам живота 
игра, защото той е наистина това. Непрекъснато се състезаваш 
с някого, за да бъдеш победител. Училището също е вид игра. И 
тук съществува непрекъсната борба, за да бъдеш първи, но как-
то и в живота, така и в училище зад всеки победител стои цял 
отбор добри приятели. Любовта, приятелството и честността 
са едни от най-добрите качества на нас хората. В училище мо-
жем да срещнем и трите -именно те ни събират. За повечето 
хора училището е мястото, където за първи път са се влюбили. 
Ученическата любов е една от най-чистите и искрени чувства в 
целия свят. 

В училище ние влизаме деца, а излизаме хора. Тук усъвършенства-
ме, формираме и изграждаме характера си. В училище ние се съ-
бираме за лудории, за да поговорим с приятели и естествено, за 
да учим. Както й в живота така и тук проблемите ги има винаги, 
но точно те ни правят по-силни. 

Философът е казал, че това, което не ни убива ни, прави по-сил-
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ни. Аз обичам да ходя на учи-
лище. То е алея от рози, по 
която има понякога бодли. Но 
така е по-добре, защото без 
проблеми щеше да ни е скуч-
но. Еднообразието убива, а 
трудностите ни повдигат ад-
реналина. Учителите са много 
важни, защото те са душата 
на училището. Ако училище-
то е книга, то учителите са 
буквите, които ни учат. В учи-
лище ти се случват едни от 
най-хубавите неща в живота, 
като например - първата це-
лувка, първата любов, първата 
сълза, първото разочарование, 
първите приятели, първите 
врагове и много други. В учи-

лище се събират хора с различни характери и тук всеки един осъз-
нава какво иска да прави с живота си и по кой път да поеме. Така 
ставаме едно семейство. 

Най-важният урок, които получаваме е урокът, който ни прави до-
стойни хора. Той ни събира и едновременно разделя в голямото 
семейство на нашия дом - училището. 

Всяко училище по един или друг начин ни пренася в света на меч-
тите. Каквото и да става всички знаем, че училището е важна 
част от нашия живот, защото там ние ставаме истински хора. 
Трябва да се уважаваме и да се приемаме със своите индивидуал-
ни особености и различия . Трябва по-често да си задаваме въпро-
са : Какво е толерантност ? Трябва ли да сме толерантни? Днес 
всеки, който е различен, се сблъсква с хорските предразсъдъци. 

В последно време много наболял проблем сред младите е насилието.  
Децата и учениците са агресивни, арогантни и безочливи. Сби-
ванията, изнасилванията и убийствата сред учениците са воде-
ща новина в пресата и телевизията. Основен фактор за това е 
семейната и приятелската среда, в която младите живеят, раз-
виват се и общуват. През първите години за възпитанието на 
едно дете са отговорни неговите родители, защото характерът 
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на човек се изгражда от ранна детска възраст. Голямо влияние 
оказва приятелският кръг и приятелската среда, с която детето 
дружи. Много от младите хора, на които характерът не е изгра-
ден напълно, започват да копират и имитират неподходящо пове-
дение на тяхна любима телевизионна звезда, което е погрешно. 
Голямо влияние оказва и телевизията. Много често по телевизия-
та се излъчват непристойни неща, които са интересни за младе-
жите и те ги правят, за да станат интересни по някакъв начин. 

Има ученици, които са алкохолици, пушачи и дори наркомани. Те се 
отнасят арогантно и непочтително към по-възрастните от тях, 
унижават ги и дори си позволяват да ги удрят. Не ходят на учили-
ще, обиждат учителите си и им потъпкват достойнството. Мно-
го актуална в последно време е темата за домашното насилие. 
Много от жертвите на домашното насилие са деца. Жертвите 
на домашно насилие в последствие стават насилници и по този 
начин избиват насадените си през годините комплекси

Всички виждаме агресията около себе си. . Най-баналното разби-
ране за насилието е боят. Но другият вид насилие, което остава 
малко или много скрито, е не по-малко опасно и разрушително - 
психическото насилие. Във всеки клас има поне един ученик, на ко-
гото останалите се подиграват. Причините той да бъде нарочен 
за жертва могат да бъдат много и разнообразни - от това, че не 
се облича като останалите и няма много пари, до това, че учи и 
изкарва високи оценки. Този факт кара много хора да си спомнят 
с нежелание ученическите си години. Точно когато трябва да се 
учим да общуваме - в училище, някои се научават да обиждат или 
да търпят обиди. Общото между агресора и жертвата е стра-
хът, разликата е само в това как реагират на този страх. Ня-
кои се крият, търпят насилието и се опитват да свикнат с него. 
Други решават, че е по-добре да бъдат от другата страна и те 
да бъдат „силните”. Въпросът е дали това наистина е сила - то 
е по-скоро друг вид слабост. Какво всъщност показваш, когато си 
агресивен? Че си по-силен от другите ли? Та нима е геройство да 
си по-силен от дете или момиче! Че имаш власт над останалите? 
Каква власт е да обиждаш и унижаваш! Чрез агресията показваш, 
че те е страх - страх те е да не си ти на мястото на жертва-
та, затова посягаш пръв; да не си отхвърлен - затова отхвърляш 
ти; страх те е да се изправиш срещу страховете си, затова се 
затваряш в бодлива обвивка и се опитваш да ги направиш нечии 
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други страхове. Да подадеш ръка на по-слабите, на изолираните 
и на обижданите, да си толерантен, вместо да си насилник - ето 
това е силата. Да се справиш с проблемите и комплексите си, 
дори да поискаш помощ от околните - това също е сила. Но да 
се заяждаш с някого, защото на теб ти е криво и защото имаш 
проблеми - това вече е слабост. Всеки от нас има право на избор, 
но преди да изберем, трябва да помислим дали няма да нараним 
някой друг - да не забравяме, че преди всичко сме хора и трябва 
да се държим човешки един с друг. Не бива да гледаме всичко „от 
своята камбанария” и да се страхуваме да подадем ръка, защото, 
гледайки безучастно насилието, ние ставаме съучастници. 

Георгия Евангелос Кадоглу

ОУ „Захари Стоянов”, Варна

Моето училище - работилница  
по толерантност

Аз много обичам моето училище, защото там всеки ден се сре-
щам с приятелите си и эаедно научаваме много. 

Когато съм във ваканция мързелувам, играя, рисувам, ходя на раз-
ходки, забавлявам се, но идва момент, в който искам да уча заедно 
със съучениците си. Да се съревноваваме, да имаме цели и да ус-
пяваме. Това е предизвикателство, эа което всеки от нас трябва 
да се подготвя. 

Днес, както винаги програмата ми беше тежка. Някои деца оба-
че викаха, дразниха се, бутаха се. Дори се биеха. Не трябва да 
се държим така. Агресията е най-лошото поведение на децата. 
Също така не трябва да пренебрегваме деца в неравностойно 
положение. Аэ мисля, че с тях е необходимо да се държим по вни-
мателно. Да не ги обиждаме, да ги иэслушваме и да не бягаме от 
приятелството им. 

Всички в училище можем да бъдем, като едно цяло, за да успeeм. 

Емилия Димитрова 

ОУ „Захари Стоянов”, гр. Варна 
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Моето училище - работилница  
по толерантност

Моето училище се казва „Захари Стоянов”. То за мен е най-добро-
то във Варна. Това училище е прекрасно, но аз искам да разкажа за 
историята на моя клас. 

Аз уча в 5а клас. Класен ръководител ми е г-н Веселин Славов. Той 
е много добър учител. Имаме и други прекрасни учители. Няма по-
добър клас от нашия. Ние правим най-различни неща заедно. Игра-
ем си и на тихи, и на спортни игри. Любимата игра на повечето 
от нашия клас е баскетбол. Също празнуваме и рождените си дни, 
празниците и си правим различни партита заедно. Много се оби-
чаме и си помагаме. В нашия клас почти всички сме отличници, но 
не това е важното. Убедена съм, че без всеки един от нас, класът 
няма да е същият. 

В тази история, обаче искам да ви разкажа за едно момиче от 
нашия клас. Тя е по- различна, защото не осъзнава точно какви 
действия извършва, и повтаря това, което ние правим. Момичето 
се държи малко странно. Когато извърши някакво действие, ся-
каш забравя за него, и веднага преминава към друго. Дори поняко-
га, когато й говорим, това момиче се държи, сякаш не ни чува, а ни 
отговаря след 1-2мин. Но въпреки проблемите й, ние я приемаме 
като наша равна, помагаме й, подкрепяме я и се стараем тя да се 
почувства по-добре. Въпреки, че понякога е дразнеща, ние се спра-
вяме заедно. Ако класът не я притеснява, тя не ни дразни. Има 
много хора, които не разбират защо тя е в нормално училище, но 
според мен е точно на мястото си. Така тя винаги ще има стимул 
да ни настига и да продължи напред. 

Според мен нашият клас е прекрасен и всички трябва да се опи-
тат да разберат хората с проблеми, както правим ние. 

Габриела Бориславова 

ОУ “ Захари Стоянов”, гр. Варна
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Моето училище - работилница  
по толерантност

В училище често говорим за това „какво всъщност означава да си 
толерантен“?

В България има хора, които зачитат само своето мнение и не се 
интересуват от другите. Между тях има и много образовани, но 
тяхното образование се състои в това да наизустяват всичко, 
което им се каже. Тези хора не знаят какво е да имаш истински 
приятел, да правиш добро и да чувстваш топлота в сърцето си. 
Но както и в приказките и тук има добри и лоши. Тези хора са 
умни, но те не са наизустили 9 езика и куп науки. Важното за тях 
е, че имат сърце, че могат да обичат истински. Те няма да ти 
обърнат гръб, когато им говориш, а ще те изслушат и разберат. 
Те са много по-щастливи от всички други, защото правят добро, 
но им се отвръща със същото. Ето те са толерантни. 

За да си толерантен, не е нужно да си образован или бо-
гат, защото може би един просяк, който разделя залъ-
ка хляб, който има, с цялото си семейство, е по-толе-
рантен от богатия цар, който си стиска богатството.  
Това не е много сложно нещо - даже напротив, много е просто, 
само трябва да имаш желание да помагаш. Трябва да мислиш и за 
другите - не само за себе си, дори да си само ученик. Само така 
ще превърнем училището ни в работилница по толерантност!

За мен толерантността е търпимост, приемане, разбиране, ува-
жение. Толерантността ни отваря очите, за да видим, че краси-
вото е точно в различието. 

Многообразието в света ни учи колко пъстър и красив е живота, 
колко различни начини има да изразим себе си. Независимо къде 
живеем, как си изкарваме хляба, в какво вярваме, всички искаме 
едно и също - да живеем добре, в мир и разбирателство. Точно 
тези прилики ни обединяват и ни подтикват да бъдем толерант-
ни. Толерантността е отношение към нещата, начин да приемем 
различното от нас, като му дадем свобода да бъде себе си. 

Аз мисля, че нашето поколение живее в най-толерантното време. 
Когато погледнем назад, виждам, че човечеството е извървяло 
доста път, за да стигне до тук. Много битки са се водили и много 
трудности е имало, докато хората си извоюват правото свобод-
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но да изповядват вярата си; докато бели и цветнокожи, мъжете 
и жените иамт равни права. Живеем в най-толерантното време 
до сега. 

Но дали това е достатъчно? Не. Все още сме далече от обще-
ството, което трябва да бъдем. Често в училище, когато някой 
изразява мнение различно от това на мнозинството, той бива 
съден и отхвърлян. Трябва ли да бъде така? Трябва ли всички да 
сме на едно мнение, за да бъдем заедно? Истината е, че просто 
се страхуваме от различните от нас. Много трябва да се учим и 
стараем, за да се промени това. 

 Моето училище - работилница  
по толерантност

Според тълковния речник думата толерантност означава търпели-
вост, снизходителност, а работилница - място, където се работи.  
 Моето училище определено е работилница по толерантност. 
В него се работи търпеливо за постигане на добри другар-
ски взаимоотношения между нас - учениците и знания в обуче-
нието по отделните предмети. Това ще се постарая да дока-
жа в есето си, защото времето, в което, живеем, го изисква.  
 Годините на преход и кризата, която изживяваме, промениха мно-
го хората, а в това число и децата. Свидетели сме на голяма 
агресия в обществото. Ежедневно по телевизията научаваме за 
жестоки престъпления - грабежи, отвличания, убийства. Тревож-
но е, че и децата не са изключение. Смущава ме фактът, че съу-
ченици и добри приятели посягат един на друг, отнемат живот по 
особено жесток начин, равен на садизъм. Това са деца като мен, 
деца на нашето демократично общество. Защо ли го правят? Кое 
толкова ги озлоби? Кой се е вселил в тях? Дали пък не е прав пси-
хологът Еленко Ангелов, който наскоро в едно предаване по теле-
визията говореше за хора, обсебени от злото? Той ги наричаше - 
влечугоподобни, студени, та дори съобщи как да ги разпознаваме.  
 Понякога се чувствам объркана. В такива моменти ми по-
мага семейството, но най-добър пример за търпеливост по-
лучавам от учителите в училище. В него съм трето поколе-
ние възпитаничка от нашето семейство - майка, батко и аз. 
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През тези години в моето училище не е имало инцидент с уче-
ници, който да привлече общественото внимание. Не е има-
ло и ученици с лоши прояви, които да са регистрирани в Дет-
ска педагогическа стая. Това не е ли достатъчно показате-
лен факт, че моето училище е работилница по толерантност.  
 Според мен, успехите в моето училище се дължат на добрите 
контакти учител-ученик, на голямата толерантност на всички 
и във всичко. В междучасията ние споделяме мисли за предсто-
ящия час. Налице е другарската взаимопомощ. Правим презента-
ции почти по всички учебни предмети. Любознателни сме и кон-
тактуваме чрез интернет. Надпреварваме се кой по-добре ще 
изненада учителката и съучениците. Това ни амбицира и резул-
татите не закъсняват. Ние сме един от най - добрите класове.  
 От особена важност по моя преценка са и извънкласни-
те мероприятия, които се провеждат в училище и с кла-
са. Тържествено се отбелязват всички празници, провеждат 
се състезания по различни поводи и а различен надслов, ре-
цитали, надпявания, излети, екскурзии, празнуваме рожде-
ни дни. Това ни сплотява още повече и ни прави толерантни.  
 Макар че изживяваме период на криза в обществото и в училище, 
не сме безучастни и към страданието на хора и особено на деца. 
Изпращаме SMS-си на нуждаещи се, а сега и за децата на Хаити.  
 Благодарна и щастлива съм, че съм възпитаничка на 1 СОУ „Све-
ти Седмочисленици” - град Търговище и с гордост мога да заявя, 
че моето училище е работилница по толерантност. 

Мила Николаева Иванова

1 СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище

Моето училище - работилница  
по толерантност

 Моето училище се казва „Захари Стоянов”. То за мен е най-добро-
то във Варна. Това училище е прекрасно, но аз искам да разкажа за 
историята на моя клас. 

Аз уча в 5а клас. Класен ръководител ми е г-н Веселин Славов. Той 
е много добър учител. Имаме и други прекрасни учители. Няма по-
добър клас от нашия. Ние правим най-различни неща заедно. Игра-
ем си и на тихи, и на спортни игри. Любимата игра на повечето 
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от нашия клас е баскетбол. Също празнуваме и рождените си дни, 
празниците и си правим различни партита заедно. Много се оби-
чаме и си помагаме. В нашия клас почти всички сме отличници, но 
не това е важното. Убедена съм, че без всеки един от нас, класът 
няма да е същият. 

В тази история, обаче искам да ви разкажа за едно момиче от 
нашия клас. Тя е по- различна, защото не осъзнава точно какви 
действия извършва, и повтаря това, което ние правим. Момичето 
се държи малко странно. Когато извърши някакво действие, ся-
каш забравя за него, и веднага преминава към друго. Дори поняко-
га, когато й говорим, това момиче се държи, сякаш не ни чува, а ни 
отговаря след 1-2мин. Но въпреки проблемите й, ние я приемаме 
като наша равна, помагаме й, подкрепяме я и се стараем тя да се 
почувства по-добре. Въпреки, че понякога е дразнеща, ние се спра-
вяме заедно. Ако класът не я притеснява, тя не ни дразни. Има 
много хора, които не разбират защо тя е в нормално училище, но 
според мен е точно на мястото си. Така тя винаги ще има стимул 
да ни настига и да продължи напред. 

Според мен нашият клас е прекрасен и всички трябва да се опи-
тат да разберат хората с проблеми, както правим ние. 

Габриела Бориславова 

ОУ “ Захари Стоянов”, гр. Варна

Моето училище - работилница  
по толерантност

 Толерантност означава да проявяваш уважение и разбиране на 
чуждото мнение. Още от първи клас учителите в моето училище 
градят в нас тази важна част от характера. Да бъдем добри, 
единни, честни и учтиви. Научиха ни дори, когато някой или нещо 
не ни харесва да си премълчаваме за да не нараним или обидим ня-
кого. Научиха ни, когато някой има нужда от помощ или подкрепа 
да подадем ръка. Да живеем без да забелязваме етническите раз-
личия. Да уважаваме личното пространство на другите около нас. 
За съжаление днес все по-често се срещат хора отчужде-
ни от толерантността, а тя играе важна роля в развитие-
то на човека. Това са например деца лишени от родителски 
контрол и възпитание, а това поражда агресията в училище. 
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Ние трябва да им помогнем да открият в себе си доброто.  
Без разбиране и уважение светът ще се превърне в пълна безре-
дица, а след това ще изчезнат и усмивките. 
Толерантен може да бъде всеки, стига да има желание. 
Много вече познават това качество, а на други тепърва им пред-
стои. Мисля, че с общи усилия можем да направим от нашите учи-
лища-работилници, завод по толерантност. 

Виктория Георгиева Тенчева

I СОУ Св. Св. Седмочисленици, гр. Търговище

Моето училище - работилница  
по толерантност

Моето училище е работилница по толерантност. В това се убеж-
давам с всеки изминал ден. Помага ни да се изградим като лично-
сти, учи ни на търпение и разум. С много от заниманията ни се 
учим да работим в екип, ставаме задружни, разбираме, че кога-
то сме заедно сме по-силни. Целият клас се сплотява, и сме като 
едно семейство - радваме се за успехите на другия, страдаме с 
него и прощаваме. 

Нима един човек, който не е преминал през работилницата - 
училище, ще има сили да се справи с трудностите в живота? 
Не, не би могъл. В училище се учим на всичко, което ще ни тряб-
ва в бъдеще. Учителите ни помагат и се стараят да ни раз-
бират. С богатия си опит и професионализъм, те ни показват 
правилната посока и верния път по който да вървим. Всичко, 
което трябва да направим, е да се научим да владеем изкуство-
то да бъдем толерантни, добри и търпеливи. Много важно е да 
се стараем да не подражаваме на лошите герои, на злите хора, 
които са около нас. На агресията, която все пак съществува се 
противопоставяме с твърдост, като вършим добро. Трябва да 
си помагаме, да бъдем честни и истински, на завистниците и 
предателите да не обръщаме внимание. Трябва да се вслушваме 
в съветите на учителите и родителите си, защото с всеки 
един съвет, напътствие или строгост те ни помагат, макар 
това да осъзнаваме по-късно . 
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Само така ще станем достойни хора - за гордост на нашето учи-
лище, за да може след време не само ние да се гордеем с него, а 
и то с нас. За да може на всеки светъл празник след години да се 
връщаме с топли чувства, вълнение и трепети. И на всички с гор-
до вдигната глава да кажем, че това е била нашата работилница 
по толерантност. 

Еманоела Ивайлова Загорова 

І-во СОУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище

Моето училище - работилница  
по толерантност

Толерантност - това е добродетел, която трябва да притежава 
всеки един от нас. За нея се говори много напоследък по теле-
визията, вестниците и в училище. Това е част от ценностната 
система на човека, която трябва да се формира от ранно дет-
ство и да се предаде особено голямо значение в училище. Но дали 
училището е работилница за толерантност? 

Отговорът на този въпрос е не, защото за да заработи тази ра-
ботилница са нужни не един, двама или трима, а обединяване на 
всички участващи в тази система ученици, учители и дори роди-
телите. 

Толерантността е уважение, приемане и разбиране на богатото 
многообразие от култури в нашия свят. Нея я подпомагат знания-
та, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвест-
та и убежденията. Прекалената агресия в училище пречи да зара-
боти този механизъм. Не зная на какво се дължи тази враждеб-
ност, но тя е факт който спира отключването на това качество 
- толерантност. Може би първо причината са родителите, които 
са се забързали в напрегнатото ежедневие и опитите им да се 
превърнат в машина за пари оставят на заден план развитието 
на духовни ценности в децата им. Освен това училището е ин-
ституция, която трябва не само да ни учи на география, история, 
математика, а трябва да се поеме в посока възпитание, насърча-
ване към тези качества необходими за оформянето ни, като хора. 
Днес толерантността е много важно да присъства във всеки 
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един от нас, защото всички сме различни. Изповядваме различни 
религии, имаме различно социално положение, някои имат недъзи. 
И какво от това! Няма ли да е по-лесно, ако приемаме човека до 
нас с неговите възгледи или недостатъци. Не смятам, че това е 
толкова трудно пък и ако сме по толерантни един към друг ще 
бъдем и по-богати, и по-красиви, и по-усмихнати. 

Да си толерантен не е грях, а мъдрост и любов, любов към ближ-
ния и път към духовно извисяване. 

Бойка Вачева

I СОУ “Свети Седмочисленици”, гр. Търговище 

Моето училище - работилница  
по толерантност

(Случка)

В училищата (изобщо из хората) все по-малко намираме място за 
толерантността. Но аз искам да покажа, че има случаи, в които и 
из съученици има много добри отношения…

Преди три години, когато бях пети клас, аз дойдох в училището, 
в което уча и сега. Обаче не откъде, а от едно малко селско учи-
лище, в което и изискванията към учениците бяха по-малки, и из-
общо всичко беше толкова различно… Спомням си първият път, 
когато влязох в училище и си казах, ,О, боже как ще се справя?!’’, 
училището ми изглеждаше толкова голямо, че си помислих, че 
може дори да се загубя. А първият учебен ден, както всички пето-
класници и аз бях много развълнувана, дори се страхувах… Когато 
влязохме в класната стая аз нямах смелостта да попитам име-
ната на новите си съученици, но добре че те ме попитаха и така 
се запознахме (искам да споделя, че от първия път не им запом-
них имената и после се чудех как да се обърна към тях). Прибирах 
се вкъщи, плачех и се сърдех на родителите си, които казваха че 
всичко ще е наред. 

На другия ден първия ми час беше на четвъртия етаж, но аз бях 
се качила на таванската, но новите ми приятели ме намериха и 
влязохме заедно в час. Беше ми толкова трудно, имах чувството 
че всичко е против мен и плачех -момичетата от класа винаги 
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ме успокояваха. После… физкултурния салон беше толкова голям, 
имахме съблекални, а това за мене беше интересно. Много се при-
теснявах да играя с тях, все си мислих, че ако изпусна топката 
отбора ми ще ми се развика, а в такива случаи съотборниците ми 
ме учеха и аз се научих да преобладавам топката…

След време свикнах дори си пооправих оценките от първия срок 
и с помощта на съучениците си. Вече имам истински приятели и 
приятелки, с тях се чакаме пред училище, след училище се разхож-
даме или си правим домашните… И сега аз съм част от един не-
разделен клас. Благодарна съм на родителите си, на съучениците 
си и на преподавателите, за чиито огромен помощ не споменах, 
без тях сигурно нямаше да се справя… Наистина моето училище 
е работилница по толерантност и все още има места, от където 
толерантността просто, ,кипи’’. 

Диана Маринова Стоилова 

Първо СОУ „СВ. Седмочисленици”- гр. Търговище

Моето училище - работилница  
по толерантност

Толерантността е човешка добродетел, благодарение на която 
хората уважават чуждото мнение и различие, основано на рели-
гия, произход и раса. Не можем да си представим съвременната 
цивилизация без ежедневното проявление на толерантност. Сто-
летия наред хората са проливали реки от кръв, проявявайки не-
търпимост и неразбиране км другите, към техния различен про-
изход или раса. 

Човешкият опит и култура са превърнали днес толерантността 
в задължително човешко качество, без което е немислимо съжи-
телството между хората . 

Човек обаче не се ражда толерантен. Сред животните няма толе-
рантност, там просто по-силният изяжда по-слабия. Затова е мно-
го важно децата да бъдат възпитавани в приемане на различното. 
Според мене началото трябва да се постави още в семейството. 
Именно семейният кръг учи на търпимост, на уважение и любов към 
другите. Когато децата тръгнат на училище, там те ще получат 



83

следващите си уроци по толерант-
ност. В училище ние се учим на 
съвместен живот с другите деца. 
И трябва добре да овладеем тези 
умения, защото днешните наши съ-
ученици утре са нашите съгражда-
ни, партньори, колеги, съпрузи. 

Днес, в училище сме много и все 
различни. Мисля, че ако ние, деца-
та, успеем да заживеем задружно, 
да прощаваме грешките си и да 

проявяваме разбиране, то утре, когато пораснем, ще живеем в 
един по-добър свят, нашият свят!

Ива Пламенова Трифонова, 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Толерантност - думата означава отстъпчив, приятелски настро-
ен. А дали е така, кой трябва ти каже? Звучи Ви познато ! Нали!

Има едно дете в моето училище, което учи в 7 клас. То има про-
блеми с растежа. Винаги си мисля, когато го видя -“милото”. Ис-
ках да знам каква е тази болест. Попитах един ден на мама при-
ятелката, която е фелдшер. Тя ми обясни, че това е нарушение 
в организма, което пречи човек да порасте висок и силен. След 
време в едно от междучасията аз видях това дете много отча-
яно. Децата, дори и по-малките, му се подиграваха. Не можех да ги 
разбера. Поставих се на неговото място - то страдаше и искаше 
да се защити. Но с думи бе безсилно, затова се спусна да се защи-
тава с малките си ръчички. 

За миг главата ми се изпълни с мисли. С какво сме по-различни 
от това момиче? И тя учи, пее, играе, обича родителите си. Тя 
ли е по-различна или ние? Ние, “обикновените” ли сме забравили 
да бъдем хора ? Много по-лесно е да се надсмееш над някого, от-
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колкото да се опиташ да бъдеш приятел с него. И си обещах да 
не чувствам, че съм по-различна, по-значима от всички останали, 
които имат някакъв проблем . Защото да бъдеш човек, означава 
да обичаш всички такива, каквито са, и да се опиташ да направиш 
и техния живот добър като твоя!

Ина Илиева Петкова 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Най-важното нещо в отношенията между хората е толерант-
ността. Колко трудно ще ни бъде , ако между нас не съществува 
взаимно разбиране и зачитане. В нашата родина има голямо мно-
гообразие от етноси и религии. Мисля, че ако нямаше толерант-
ност между представителите на тези етноси и религии, щеше да 
настъпи хаос. Никой нямаше за зачита другия. Може би, дори би се 
стигнало до гражданска война. 

Преди време гледах един филм, създаден по истински случай- “Спи-
съкът на Шиндлер”. Страшно беше да гледам как германците из-
мъчваха и избиваха евреите, защото имат друга религия. Един чо-
век на име Шиндлер спаси едно група евреи, като плати за всеки 
евреин поотделно. Този филм доказва човешката толерантност, 
защото ако я нямаше, тези хора щяха да загинат заедно със съб-
ратята си в газовите камери или да бъдат разстреляни пред очи-
те на близки и роднини. 

От това, което написах, аз си правя извода, че от толерантност-
та могат да зависят дори човешки съдби. Без толерантност 
светът трудно би оцелял и хората ще се изправят пред гибел. В 
човешката история има много примери, когато човечеството е 
било на ръба на своето оцеляване. 

В нашето училище ние сме едно малко човечество. И ако не се 
учим от уроците на историята, го обричаме на разрушение. За да 
не го допуснем, трябва всички заедно да творим добро!

Мила Цветанова Стефанова

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово
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Моето училище - работилница  
по толерантност

Училището ни учи на различните страни на живота и неговите 
проявления. Но човек трупа и опит, допълващ качествата, които 
трябва да притежава всеки един от нас. Едно от тези качества, 
определящи нашето поведение в ежедневието, е толерантност-
та. 

Много е важно човек да уважава другите около него. Но и да про-
явява разбиране към различните от него. 

В нашето училище има различни деца - едни са с повече възмож-
ности, други - с малко. Някои деца са с религиозно изповедание, 
различно от официалното, но ние трябва да сме толерантни и да 
приемем различието. Най-честите спречквания между децата са 
именно заради не приемането и отхвърлянето на различните. За-
щото някой е различен, трябва ли да го отбягваме, обиждаме или 
проявяваме някакъв вид агресия към него. Макар и да са рядкост, 
в училище има и такива деца, които проявяват уважение към раз-
личните и се опитват да се поставят на тяхното място. Стара-
ят се да ги разбират и възприемат като част от разнообразието 
в живота. И все пак ги има! А това е хубаво!

Животът често ни поставя пред различни задачи. Ако някой ни е 
ядосал, не трябва ли да погледнем на случилото се с повече толе-
рантност? Не бива да бъдем импулсивни, агресивни и да вършим 
неща, за които по-късно ще съжаляваме. Макар че народът казва в 
една пословица “Добро даваш, лошо получаваш”, важно е да бъдеш 
себе си. А за това има толкова много и различни начини. Трябва да 
си отвориш очите и да видиш, че красотата е в различното. Тряб-
ва да осъзнаем грешките си, да се учим от тях и да ги избягваме. 
Нека върнем назад думите, изречени като обиди към различните. 

Разбирането и уважението са много важни, за да няма враждеб-
ност и да живеем в един спокоен и хармоничен свят. Но в учили-
ще съм била свидетел на случаи, в които някой изразява мнение, 
различно от това на мнозинството. А същото това мнозинство 
веднага “осъжда” и отхвърля различния. Така много от връстници-
те ми се изправят пред избора дали да бъдат себе си и да вършат 
това, което смятат за правилно, или да бъдат част от всеобщо-
то “мнение”. И тогава аз се питам : “Трябва ли да е така?. Трябва 
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ли всички да сме на едно мнение, за да бъдем заедно и да бъдем 
приети от обществото? Трябва ли да се страхуваме от отхвър-
ляне и осъждане заради това, че не сме като другите около нас?”

Трябва ли да се страхуваме от истината, че сме различни?

Севи Юлиянова Руменова 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Всички сме еднакви. Поне аз така мисля. За съжаление има хора, 
които се мислят за много важни и затова си дават правото да 
обиждат онези, които по някаква причина не са им приятни. Защо 
всеки трябва да се прави на такъв, какъвто не е ? Може би, защо-
то се мисли за много скучен и като копира друг по-забавен човек, 
живее с мисълта, че хората ще го заобичат. Но не всички можем 
да сме идеални. Нали затова ходим на училище, за да можем да 
научим повече, за знаем как да се държим в дадени ситуации. 
В нашето училище има най-различни хора. Има такива, които се 
мислят за прекалено умни, забавни, красиви, а има такива, които 
приемат за себе си, че са грозни и глупави. Богатите ученици 
обичат да нагрубяват по-бедните. Подиграват се с тях, както 
си искат, лъжат ги, обиждат ги . Така по-бедните губят само-
чувствие и стимул за учение. Естествено и те биха искали да 
носят хубави дрехи, хубави обувки, но родителите им не могат да 
им осигурят толкова много неща. Вероятно навремето и те са 
били с ограничени възможности. Децата в по-бедните семейства 
обикновено са повече и трудно се изхранват. Според мене, тези 
родители изпращат децата си на училище само за да могат да ги 
изхранват . Постоянно леличките от стола събират останалите 
закуски и неползвани обяди и хранят такива деца. По-големите 
също си мислят, че могат да унижават по-малките. Но в какво е 
разликата дали си малък или голям, беден или богат, красив или 
грозен? Нима не сме всички еднакви без зависимост от цвят на 
кожата или език, на който говорим. Не е хубаво при възникнал про-
блем да го разрешаваме веднага със сила. Един нормален човек 
може да реши проблемите по пътя на разговора и доброто разби-
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ране, а не веднага да налита върху другия с агресия. 
Училището е мястото, където се твори толерантност. Всички 
хора сме еднакви: можем да говорим, да слушаме, да изслушваме, 
да разбираме, а не да постъпваме по законите на джунглата, къ-
дето побеждава по-силният. Може би нещата трудно ще намерят 
веднага своето решение, но ние трябва до опитаме. Днес нашето 
училище има своето място в моя живот, защото го прави по-смис-
лен, учи ме на знания и умения, за да се преборвам с трудностите . 

Юлай Алкин Абил 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Какво означава понятието толерантност? Буквално преведено, 
означава уважение и разбиране на чуждото мнение . Думата про-
излиза от латинското tolero - понасям, издържам, търпя. 

Едно от големите постижения на човешкото развитие е хората 
да са толерантни един към друг, да се приемат със своите инди-
видуални особености и различното в характери и темперамент, с 
различията си в цвят на кожата , националност и религия. 

В моето училище по-голямата част от съучениците ми проявя-
ват толерантност един към друг. При нас учат ученици от раз-
лични етноси, но въпреки това се разбираме отлично. Между нас 
няма кавги и сме неразделни приятели. Никога досега не сме имали 
проблеми и различното у нас вместо да ни разделя, ни обединява. 

Нашето училище е територия на толерантността. А това ни пра-
ви единни в разбирателството. Винаги работим в екип и участ-
ваме в различни мероприятия. Разбира се с помощта на класния 
ръководител и с активното участие на ръководството на класа. 
А тук важно място заема председателят на Ученическия съвет . 
Той е като втори класен ръководител –всеки се допитва до него 
и получава съвет как да постъпи, без да нарушава спокойствието 
и добрия тон в класа. 

В училище, независимо от различията ни, всички сме еднакви - до-
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бри, всеки се стреми да не навреди на някого, услужваме си, пома-
гаме си в нужда като истински приятели. Ученическите години са 
важни за живота на един човек. Знам, че на никой не са му приятни 
изпитванията и досадните домашни. Но знам и друго. В училище 
до мен е моят класен ръководител . Ех, вярно е, че е малко строг, 
но то е за наше добро. Ще ни посъветва, ще ни помогне в труден 
момент, ще ни се поскара и пак ще ни поведе по добрия път в жи-
вота. До мен са и приятелите, с които винаги се разбираме и си 
помагаме. Различията у нас ни правят по-силни срещу трудности-
те. А в това най-много ни помага нашата толерантност . 

Автор: Юнуз Мехмедов Юнузов 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Училището е мястото, където се дават и получават знания. Но не 
само това. Там се преплитат и сложни взаимоотношения - меж-
ду самите ученици, между ученици и учители, между учители и 
ръководство, между ученици, учители и родители. Един препле-
тен възел от съдби и характери. Всички участници в него имат 
различно психично, личностно и интелектуално развитие, живеят 
и са възпитани в различна семейна среда, имат свой поглед на 
виждане за нещата. 
В училище се сблъскват различни мнения. И всеки отстоява своя-
та гледна точка. А дали умее да чува и осмисля изказаното от 
другите? Според мене, всички гледни са равнопоставени и трябва 
да се уважава мнението и различието на другите. Често това е 
на думи. Училището е отражение на отношенията в общество-
то. Всеки млад човек иска да има модерно поведение, гледа да е в 
крак с времето, за да постигне целите си. Налагаш ли се на няко-
го, хем си пробиваш път, хем си намираш почитатели. Малко от 
съучениците те възприемат само по това, което си - характер, 
разбирания… Обикновено се отчитат други неща : материално 
положение, произход, кои са твоите родители, какво работят. И в 
момента, в който се спънеш или сгрешиш, ти нанасят удар. Малко 
са истинските хора, които ти казват в очите какво мислят. Но за 
моя радост ги има и сред моите връстници. И те приемат такъв, 
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какъвто си - с твоите качества и недостатъци и те уважават 
истински. 
Затова съм си изградила правила за взаимоотношения със съуче-
ниците си: поддържам нормални отношения с всички и ги приемам 
такива, каквито са ; изолирам тези, които по някакъв начин са ме 
наранили; внимавам във всичко около себе си и се пазя от лицеме-
рието ; никога не оставам длъжна на онези, които са ми помогна-
ли в беда и винаги им отговарям със същото ; нападам само ако 
трябва да се защитя. 
Толерантност, уважение, зачитане… Сякаш тези думи звучат 
често не на място в света около нас, свят, който е враждебен 
към проявленията на доброто у хората .  Замислям се . Дали да не 
го променим? Нали от нас зависи!

Ивета Светославова Христова 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Може ли училището да бъде работилница по толерантност?
Уважение, толерантност, зачитане - все думи, които звучат не-
реално във враждебния свят, в който живеем. Дали училището е 
мястото, в което ние можем да се научим да бъдем толерантни 
към другите? Може ли в училище, където са събрани много и раз-
лични характери, да се учим един от друг на доброта и уважение? 
Може ли в тази затворена среда да изградим отношение на раз-
бирателство, взаимопомощ, да си вдъхваме кураж и доверие, да се 
подготвяме заедно за трудностите, които ни поднася всеки ден 
животът. И защо написах “затворена среда”? Нима моето учили-
ще не е част от живота, който ни заобикаля? Дали сме успели да 
издигнем стена пред проявите на агресивното, дали сме затво-
рили здраво вратите на училището ни за лошото и при нас е само 
доброто?
Аз мисля, че с малко желание, разбиране и старание от всички нас 
това е възможно. Не е нужно много, за да бъде човек по-добър към 
съучениците си. 
В съседния клас има едно момче, което е по-пълно от другите и е 
ресурсен /така наричат децата, на които се помага в училище/. 
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Често виждам как го тормозят и му се подиграват. Веднъж ня-
колко момчета го закачаха и блъскаха с юмруци. Други момчета 
видяха това и отидоха да го защитят, но и те използваха юмруци. 
За съжаление насилието роди насилие. Ето в тази случка няма то-
лерантност и разбирателство. В случая никой не използва думи, 
а направо юмруци. Това можеше и да не се случи, ако съучениците 
ми бяха по-толерантни към различните и ако не отговаряха на 
насилието с насилие. Нима доброто се ражда чрез насилие?
В моето училище има едно момиче, което е от ромски произход. 
Семейството му е многочленно и има финансови затруднения. Съ-
учениците ми го избягват и не се замислят как биха се чувствали 
на негово място. Учителите се опитват да помагат, като орга-
низират събиране на помощи за него и семейството му. Според 
мен това не е достатъчно, за да се чувства човек щастливо. По-
някога една добра дума може да те зарадва повече от всичките 
дрехи на света. А колко малко се иска за това!
Ето два реални примера за ученици, които са пренебрегвани от 
своите другари. А училището е мястото, където трябва да се 
насърчава развитието на всеки. 
Колко по-добре ще е в училище, ако научим един от най-важните 
житейски уроци - този, който ни учи на толерантност и морални 
ценности. Би било чудесно, ако всички идват на училище доволни и 
щастливи, а не угрижени от това кой и с какво ще ги нарани. Ще 
е прекрасно, ако успеем да надскочим себе си и погледнем през 
очите на човека, когото нараняваме, за да видим света от другия 
ъгъл. Това е най-сигурният начин да станем по-добри, по-толе-
рантни. Вярвайте ми!

Автор: Сияна Радева Стоичкова 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово
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Моето училище - работилница  
по толерантност

Училището е обществено място, което е призвано да даде обра-
зование на най-различни хора, даже и на такива, които нямат ни-
какво желание да се образоват. Под един покрив се събираме деца 
и учители, като всеки би следвало да се опита да даде най-добро-
то от себе си за постигането на крайната цел. В класните стаи, 
по коридорите, на двора - всеки ден се срещаме, говорим, влизаме 
в конфликти и се помиряваме. Един поток от безкрайно различни 
хора. Това, което според общото мнение ни дава възможност да 
общуваме сравнително успешно помежду си, е именно толерант-
ността. Учат ни да бъдем толерантни. Зная, че трябва да съм 
толерантен. Опитвам се да бъда толерантен. 

Всички казват, че е хубаво да си толерантен. Но какво е това, 
,толерантност” ? Уважение и разбиране на чуждото мнение, про-
изтича от латинското tolero - понасям, издържам, претърпявам. 
Тука има едно голямо НО - дали това е всичко, което влиза в по-
нятието толерантност ? Има и друго мнение - , ,Толерантност“ 
- медицински термин, означаващ принудителна търпимост или 
приспособимост към изначално вредни външни влияния и фактори. 
Например:

Наркотиците, алкохолът и никотинът са все отровни вещества. 
Когато такова вещество за пръв път попадне в човешкия орга-
низъм, той инстинктивно се стреми да се освободи от тях чрез 
повръщане. Всяка следваща порция от тези отрови снижава прага 
на търпимостта, както и защитните сили на тялото. 

След известен период, по време на който тялото е способно да 
поеме все повече и повече вредни вещества - настъпва обратни-
ят процес - снижаване на толерантността. 

Накрая лекарите казват, че в организма настъпва противоречие 
- от една страна има привикване и нетърпима нужда от поемане 
на нови дози, а от друга - невъзможността на тялото вече да се 
справя с тях. Медицинската наука е сигурна, че това не може да 
свърши добре. Развива се болест, често настъпва и смърт. 

Това следва да ни подскаже, че толерантността трябва да бъде 
в разумни граници. Не може дадени хора да се възползват от без-
крайната търпимост на останалите към тяхната простотия и 
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пренебрежение към другите ! Даже народът е казал :, ,Не е луд 
този, който яде баницата, а този, който му я дава. ”

Толерантността не бива да преминава в слабост, в примирение и 
постоянно търпение към чуждия егоизъм и високомерие. 

На 9 март 1230 г. българският цар Иван Асен II разбива войската 
на Епирския деспот Теодор Комнин. Пред войската си Иван Асен 
носи забития на копие, нарушен от Теодор Комнин, договор. Бъл-
гарският цар е толерантен, след победата освобождава пленени-
те византийски войници, но отвежда в плен водачите им. За да не 
се повтори отново тази война. Иван Асен II е толерантен, но след 
като е победил врага. 

Толерантността върви заедно със силата. НЕ бива все да казва-
ме, че по-умният отстъпвал и да постъпваме така. Нали така 
глупостта ще ни завладее? Защото какво струва умът на човека, 
ако той не може да защити този ум и да го проявява свободно?!

Ако сте толерантни, защо не наричате развалената храна то-
лерантно - “почти прясна”? Защото ако я изядете съвсем толе-
рантно, ще се “гътнете”. . . 

Ясно ми е, че това което пиша е малко по-различно от общопри-
етото мнение за толерантността в училище . А то е, че трябва 
да търпиш всички ненормални прояви до безкрайност и да разчи-
таш, че след време, когато стане съвсем нетърпимо, някой ще 
вземе мерки. Разбирам толерантността към различните, към 
тези в неравностойно положение. Но не разбирам защо трябва 
да се проявява толерантност към хора, които не я оценяват. Към 
хора, които прикриват собствената си агресивност и ограниче-
ност под благовидни предлози и се възползват от това, че всич-
ки ние сме толерантни към тях. Защо аз трябва да търпя хора, 
които с поведението си провалят часовете, отнасят се с прене-
брежение към интересите на всички останали? Защо трябва да 
толерирам някого, който с действията си показва, че само иска 
да получава от света, но не и да дава? 

Криворазбраната толерантност, която позволява такива неща 
да се случват и това да се приема за нормално, ще доведе до 
това, че трудолюбивите и стремящите се към успех все повече 
ще губят вяра, че с труд и учене може да се постигне успех. 

Може ли Истината да бъде толерантна? Не може! Защото няма 
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да е Истина, а временно приспособяване към ситуацията. 

Справедливостта може ли да е толерантна? Не може! Защото 
няма избирателна Справедливост! Няма и избирателна и толе-
рантна съвест. 

Автор: Калоян Христов Манев 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Светът днес е много сложен и изпълнен с трудности. В този свят 
има много и различни хора: едни са с по-тъмен цвят на кожата, 
други са по-умни, трети - по-надарени. 

По света има всякакви хора, но с различието идват и трудности-
те във взаимоотношенията с по-различните от нас. 

Това се усеща най-добре в училище. Причината е фактът, че по-
малките не се страхуват от това да говорят, без да притесня-
ват какво могат да кажат и какво не бива да казват. По начина, 
по който се изразяват спрямо по-различните от тях деца, в по-
вечето случаи те ги нараняват, а понякога се стига и до насилие. 

Какво се случи тези дни в училище? На излизане от сградата ви-
дях да тормозят едно момче. Двама мои приятели се опитаха да 
го защитят, но пак със сила, като понабиха нападателите. Мисля, 
че в това нямаше никакъв смисъл, тъй като те също със насилие 
постигнаха това, което искаха. 

Не е приятно да си обиждан и тормозен от когото и да е било. Аз 
самият съм го преживявал., но сега се чувствам много по-добре, 
като знам, че имам истински приятели до себе си. Не ми е хубаво 
да виждам, когато нараняват други хора. Срамувам се да го изре-
ка, но дори и аз съм го правил. Мъча се постепенно да забравям 
тези моменти от живота си, когато се чувствах съвсем сам, и 
до някъде съм го постигнал. Опитвам се да помагам на хората, 
които и в момента го изпитват. 

Само едно нещо съм се питал, когато бях изолиран, и все още не 
намирам отговор напълно. Защо се държат хората така към по-
различните? Та нали всички сме човеци, какво ни различава и ни 
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отдалечава едни от други. Нима оценките, които получаваме в 
училище или парите на нашите родители, ни правят различни. 

На първо място всички ние сме хора, а после сме различни. 

Христо Руменов Петков 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Училището - място, където се учим на обноски и образование или 
място, където нараняваме физически?

Защо, когато видиш някой по-уязвим от теб, се стремиш да го 
нараниш, а не да му помогнеш ? Това, че ние сме различни, не зна-
чи, че трябва да се отнасяме различно към различия по пол, етнос 
или финансови възможности. В училище не ни учат само да четем, 
пишем и смятаме, но и на това как да се отнасяме еднакво към 
всички без значение на националност и цвят на кожата . Все пак 
всички имаме еднакви права и задължения - българи, турци, роми, 
арменци - всички ние сме еднакви. 

В нашето училище има и деца с определени умствени увреждани 
. До четвърти клас ние имахме такъв съученик. Той работеше по 
друга програма, но ние не сме го изолирали от нас. Сега той учи 
в друг клас. Преди няколко дни видях, че момчета го тормозят и 
ми стана жал. Аз и съучениците ми го защитихме. В стремежа си 
да помогнем, ние допуснахме същата грешка, като другите две 
момчета, които упражняваха физическо насилие върху бившия ни 
съученик. 

Независимо от различията у нас, трябва да бъдем толерантни 
един към друг. И дано не забравяме, че сме еднакви в своето мно-
гообразие. 

Ивелина Радославова Стефанова 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово
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Моето училище - работилница  
по толерантност

Смях, глъчка, шум, звънец, тишина, изпитване, урок и пак звънец. 
Училище! Това е моето училище. В него се учат и малки и по-голе-
ми ученици. Всички ние сме различни по външен вид, социално по-
ложение, религия, характер, но това не ни пречи да бъдем заедно, 
да бъдем приятели. 

Може ли моето училище да бъде работилница по толерантност? 
В тълковния речник срещу думата “толерантност” пише: “уваже-
ние и разбиране на чуждото мнение”. Доколко ние сме толерантни 
един към друг? Умеем ли да приемаме различните от нас? От-
говорите ни дават нашите учители. Те всекидневно ни учат, че 
трябва да уважаваме другите с техните индивидуални особено-
сти и с различията в характерите, в религията, в убежденията. 
. Да си толерантен, означава да уважаваш другия, да умееш да 
прощаваш, да бъдеш милосърден и състрадателен. 

Ние трябва да уважаваме не само по-възрастните от нас, но и 
нашите съученици. Толкова ли е трудно, влизайки сутрин в ста-
ята, да кажем: Добро утро, приятели! Този поздрав ще стопли и 
най-студените сърца и денят ще ни стори по-ведър и слънчев. 
Често спорим по различни теми. Забелязали ли сте, че никой не 
изслушва другия, всеки иска да надделее, смятайки, че само той е 
прав. А не трябва да е така. Толерантният човек винаги изслуш-
ва търпеливо другия, защото всеки има право на лична позиция. 
Да уважаваш различното мнение, означава, че си възприел първия 
урок по толерантност. 

Живеем в трудно време. Родителите ни, забързани в своето еже-
дневие, прекарват малко време с нас. По телевизия и радио слуша-
ме за криза, безработица, агресия. Това ни плаши. Може би зато-
ва много от нас се държат арогантно и грубо в училище. Скоро 
един ученик удари жестоко момиче . По този повод в часа на класа 
проведохме разговор за толерантността в нашите взаимоотно-
шения. Трудно ни бе да си кажем кой е крив и кой е прав. Колко е 
трудно понякога да си признаеш, че си сгрешил, че си обидил при-
ятеля до теб! Преборихме се! Изводът! Човечността и умението 
да прощаваш са най-важните качества на добрия човек А когато 
правиш добро, значи животът ти има смисъл. 
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Аз съм щастливо дете. Имам добри родители, дом и приятели. 
Но има толкова нещастни деца. Виждам ги всеки ден. Те нямат 
семейство, живеят в домове за сираци и възпитателите им ста-
ват майки и бащи. Те са различни. Често хората обръщат глави, 
минавайки покрай тях. Толкова ли трудно да проявим съчувствие и 
състрадание? Една добра дума е достатъчна, за да бъдат щаст-
ливи и те. Не, те не са различни! Те имат същите добри сърца и 
чисти мечти като нас. И ние трябва да им помогнем, като им 
дадем шанс да бъдат наши приятели. Човек, който е готов да 
прояви милосърдие и състрадание, е толерантен, следователно е 
добър човек. 

Мина и този учебен ден. Без агресия, обидни думи и грубости. Раз-
делям се с приятелите си, с усмивка на уста и светъл поглед си 
тръгвам към дома. Утре пак ще съм тук, в моето училище - рабо-
тилница по толерантност. 

Мариела Христова Маринова 

ОУ“Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Толерантност. Това, според мене, е способността да можеш да 
прощаваш грешките на другите, да превъзмогнеш болката, при-
чинена от приятели и непознати. Толерантност е и да не деля 
съучениците си по някакъв признак. 

Сред децата, които учат в нашето училище, има и по-различни. 
Те ходят на ресурсно обучение. Трудно им е да контактуват и да 
учат. Към тях се сипят често подигравателни имена, без причина 
ги дразним или закачаме . Трябва ли да се държим с тях по този 
начин? С какво те са по-различни от другите ни съученици?

Има богати и бедни. Бива ли да съдим какъв е човек по това как е 
облечен, с какви средства разполага. Не трябва ли първо да пре-
ценим неговите постъпки и действия?

Не бива да има деление по никакъв признак между хората. Трябва 
да си споделяме, да си казваме какво ни притеснява или затрудня-
ва. Да сме готови да си прощаваме грешките. 
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Миналата година аз и мои съученици станахме свидетели на спор 
и сбиване в училище. Бяха счупени очилата и на двете деца. Ние 
застанахме на страната на набедения пред училищното ръковод-
ство, защото той беше нападнат от другото дете. Истината 
трябва да се казва, колкото и да боли. 

Времето, в което живеем, е трудно, както за нас, така и за наши-
те родители. Ежедневно по телевизията, в Интернет , а после и 
в училище или на улицата виждаме много насилие, злоба, безраз-
личие. Това не трябва да е така. Нужни са доброто помежду ни, 
взаимопомощ, отношения без обиди и унижения, без побоища. Това 
е толерантността, нужна ни толкова много днес!

Всички сме равни!

Виктория Генчева Петкова 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово

Моето училище - работилница  
по толерантност

Да си толерантен означава да имаш търпимост към различния и 
да правиш добро без да очакваш да ти се върне. Има много хора 
които си мислят, че защото не са обидили някого заради цвета 
на кожата или религията им са толерантни към тях, но да си то-
лерантен означава не само това, но и да правиш добро към тези 
хора без да очакваш да ти се върне. 

В училищата всички се учим да бъдем толерантни, самият факт, 
че в училище сме събрани хора от различни религии, произход, въз-
раст и дори начин на обличане и мислене ни кара да мислим то-
лерантно едни към други. В училище прекарваме голяма част от 
живота си и събрани с други хора се научаваме да се държим към 
другите така както искаме те да се държат към нас. Училищата 
може да са главните места за побоища към по малките и различ-
ните, но така те научават колко лошо нещо е дискриминацията 
и нетолерантността и не я прилагат на другите. Поговорката, 
,Който добро прави- добро намира ‘’ показва как трябва да се дър-
жим с другите и какво всъщност е толерантността . Има много 
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хора които са готови да минат през огън за приятелите си, а 
дори и за непознат човек. Има хора които са готови да разде-
лят и малкото което имат с приятелите си и да им помогнат 
в труден за тях момент, а не да се скрият и на следващия ден 
да питат защото приятелите са им тъжни. Тези хора могат да 
се нарекат толерантни. Всички тези неща от живота ние всъщ-
ност научаваме в училище . Защото в училище не се учим как да 
ставаме милионери знаещи пет езика и с имения в три страни, а 
хора готови да помогнат на всеки в беда. Може би не всеки може 
да е толерантен към другите и да е готов да се сбие с някого 
само защото не говори неговия език или има по-тъмна кожа, но 
ако този някой се научи да не вижда хората каквито са на външен 
вид, а да вижда това което е в сърцето тогава той ще стане 
по-добър човек. Ще стане човек можещ да обича и да бъде обичан, 
ще стане човек знаещ какво е всъщност важното в живота. Ще 
стане толерантен към другите. Точно сега всеки трябва да е то-
лерантен и много хора показаха че ги е грижа за другите когато 
помогнаха за децата в Хаити. Това бедствие накара хората да 
се замислят какво би станало ако не нечий други а техните деца 
бяха останали без родители. Целият свят събра пари и помогна 
на децата на Хаити с което показа, че всички сме еднакви тряб-
ва да си помагаме, защото това е единствения начин светът да 
оцелее. Показахме, че се интересуваме не само за себе си, а и за 
другите и, че и ние имаме сърца и чувстваме болка . Показахме, 
че сме толерантни, а децата на Хаити разбраха, че не са сами. 

За това когато преуспеем и станем бизнесмени, адвокати или ня-
кой известен човек появяващ се на кориците на списания трябва 
да се замислим какво всъщност е важно и да помагаме на хората 
които се нуждаят от помощ. Да се сетим от къде сме се научили 
да даваме помощ, а именно нашето училище. 

Георги Тодоров Георгиев 

1 СОУ “Св. Седмочисленици”, гр.  Търговище
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Според мен да си толерантен значи да си търпелив и внимателен 
към учителите си и съучениците си. Трябва да си съобразителен 
и учтив. Мисля, че момичетата са по-толератни от момчета-
та. В повечето случаи те са арогантни и вулгарни, но между тях 
има и по-въздържани и спокойни. Това са децата, на които роди-
телите им им полагат повече внимание и грижи. Много е важно 
родителите да обесняват на децата си какво означава да си то-
лерантен, т.е. как да се държиш в час, в междучасие, как трябва 
да разговаряш със съучениците си и учителите си. Толерантното 
дете първо ще изслуша без да прекъсва говорещия с него, и по-
сле внимателно и с ясни изрази да му отговори. Когато учителят 
обеснява урока, ученикът трябва да го слуша, ако му се зададе 
въпрос, тогава да отговаря на конкретния въпрос. Не трябва да 
говори в час и да нарушава реда и дисциплината. Трябва да помага 
на родителите си в нужда дори и само със съвет. Толератният 
ученик трябва винаги да уважава учителите си, да внимава, да не 
обижда никого и винаги да се подготвя добре за училище. Когато 
не е подготвен по накой предмет, той трябва да се обади на учи-
теля преди да влезе в час, а не когато го изпитват и тогава да 
се извини, според мен това е неуважение към учителя, т. е. той 
е нетолерантен в този случай. Има много други случаи, когато 
например е свидетел на свада между съучениците си, ученикът е 
длъжен да се обади на класния си ръководител и да разреши слу-
чая, а не да се карат и да се обиждат по между си.  Мисля, че също 
така и учителите трябва да са толератни към учениците, за да 
могат те да ги разбират, и да ги уважават. Трябва учителят да 
е интересен, търпелив, интелигентен, трябва да умее да създаде 
уютна атмосфера в класа. Ако учителят е толерантен, то учени-
ците също ще са толерантни към него. 

С две думи - ако си търпелив и внимателен и уважаваш хората 
около себе си, те ще ти отвърнат със същото внимание и тър-
пимост. 

Елена Илиева Василева

ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен
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Да си толерантен според мен означава да си внимателен, чес-
тени, учтив, вежлив. Трябва да умееш да изслушваш говорещия 
срещу теб, не трябва да го прекъсваш, когато той говори и вни-
мателно и ясно да му отговаряш. Мисля, че в това отношение ние 
учениците не сме толерантни към учителите, но в същото време 
и те трябва да ни научат на толерантност. Ние трябва да сме 
толерантни и помежду си, да се уважаваме повече, да разгова-
ряме по-често и да си помагаме в учението. Мисля, че трябва да 
има по-често извънкласни дейности в училището, например худо-
жествена самодейност. Трябва да се събираме и да разговаряме 
по различни теми, които засягат не само нас и цялото общество. 
Така ние ще бъдем по-добри един към други, ще имаме възмож-
ност да се опознаем и да се сближим, да бъдем единни и задружни. 
Ще имаме възможност за изява в областите, които ни вълнуват. 
Трябва да ходим на театър, да посещаваме музеи и пометници на 
културата, да излизаме на излети с някаква цел, например опозна-
ване на растителния, животинския и околния свят. 

Децата трябва да се мотивират, да имат желание и интерес, 
така ще обогатят повече знанията и ще се подготвят за пред-
стоящия им живот. Мисля, че тогава дори повече ще бъдем толе-
рантни един към друг.

фатим Ахмед Нилми

3 ОС „Димитър Благоев, гр. Шумен
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МОето родно село е Голямо Ново. То се намира близо до град Тър-
говище. Жителите са от трите етноса. 

Училището е голямо и красиво. То е построено на една височина 
и се вижда от цялото село. Повечето ученици са роми. Аз съм от 
турски произход. Всички ние живеем и учим заедно. Учителите ни 
са от български произход. Щом прекрачим прагана на училище-
то всички ставаме еднакви, защото всички имаме еднакви права 
и задължения. Училището си е наша територия и всички ние се 
чувстваме там като в свой дом. Тук всеки ден се случват различ-
ни интересни неща, заедно с госпожа Георгиева се занимаваме с 
какво ли не. 

Имаме си една специална стая - работилница за мечти. Тя е пълна 
с рисунки и предмети, които сме изработили. Отворена е всяко 
междучасие и всеки може да отиде да рисува, да поработи с от-
падъчни и природни материали ... или просто да поговори с госпо-
жата. 

Подредихме училищен музей. Изложените предмети показват жи-
вота на трите етноса. Ключът за музея и библиотеката стои 
в учениците, защото ние ги подреждаме. Вече четвърта година 
в училището работи детска ромска танцово-театрална трупа 
„Чавале ромале“. Тя представя ромския фолклор по много вълнуващ 
начин и е носител на редица награди от фестивали. 

От тази учебна година имаме Училищен парламент. Там обсъж-
даме важни въпроси, подготвяме различни празници, организира-
ме благотворителни акции (за децата на Хаити, изработваме и 
продаваме мартенички, със събраните пари ще подпомогнем две 
деца от училището, чиито семейства са в затруднено положение 
...)

Подговяме формирането на доброволчески червенокръстки отряд. 

Всичко това правим всички заедно, защото моето училище е ис-
тинска работилница по толерантност. 

Айлин Шукриева Акъева

ОУ „Г. С. Раковски“, с. Голямо Ново, общ. Търговище
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Два са факторите, които изграждат човека като личност: се-
мейството и училището. Семейството възпитава детето, учи 
го на добри обноски. Училището дава знания. То е мястото, къ-
дето човек може да се изяви, да се  развива като личност и 
да намери своите приятели. 

Аз се гордея с моето училище. То е единственото училище в с. 
Бенковски. Винаги ще помня първия учебен ден! Това беше най-въл-
нуващият миг за мене, който очаквах с нетърпение. Помня, че су-
тринта се събудих рано  и бързах с нетърпение да отида на учи-
лище. Когато влязох в училищния двор, всички бяха весели, имаше 
шум и глъчка.  

Строиха ни по класове и пред всеки клас застана класният ръко-
водител. Тогава видях за пръв път нашата учителка, която ни се 
усмихна и ни поздрави. След няколко дни ние разбрахме, че тя е 
прекрасен човек и добър педагог. Преди всеки изпит тя ни напът-
стваше и ни даваше съвети. Когато чух за пръв път училищния 
звънец, не знаех какво е да си ученик. Сега съм по-голяма и зная 
своите задължения и отговорности, зная че трябва да уважавам 
съучениците си, да проявявам търпимост и толерантност към 
всеки от тях. 

В моето училище сме от различни народности, някои са богати, 
а други са бедни, но ние всички се разбираме, не се разделяме по-
между си, играем и учим заедно, помагаме си взаимно. Ние праз-
нуваме Коледа, Нова година, Великден и други празници с нашите 
съученици и учители, както и те празнуват с нас Баиряма. През 
месец декември ние украсяваме нашите класни стаи, рисуваме по 
прозорците и се събираме всички класове, за да подготвим Колед-
ното тържество. На Великден носим яйца в училище и ги рисува-
ме в час. Редим всичките яйца в купи и ги слагаме в коридора на 
училището ни. 

В класа ни има дете, което е със здравословни проблеми, но ние не 
го избягваме, а му помагаме с уроците и се забавляваме заедно. 

Хората не трябва да се разделят на турци, българи, роми, бога-
ти и бедни, а трябва да се разбират, както ние правим в нашето 
училище. 
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Всеки ден с радост прекрачвам прага на моето училище и се от-
правям към класната стая. Там заедно с моите съученици и с до-
брите учители попадаме в чудния свят на науката и изучаваме 
много интересни неща. Сега съм ученичка в осми клас и уча упори-
то, за да имам знания да продължа образованието си в средното 
училище. Искам да съм достойна, ученолюбива, да получа необхо-
димите знания, за да ги предам на другите. 

Аз зная, че човек се учи, докато е жив. Когато завършим училище-
то, ние ще станем гимназисти в различни градове на страната. 
Винаги ще носим в сърцето си спомените за тези дни, прекарани 
в училището и за тези хора, с които сме били. Всеки от нас, кога-
то мине със своите деца пред сградата на училището, ще казва 
с гордост:

„Това беше моето училище!“

Мелис Бейсим Али

ОУ „Георги С. Раковски“, с. Бенковски

Моето училище - работилница  
по толерантност

Всички хора се раждат по един и същи начин. Отначало, докато 
сме деца, всички се развиваме еднакво, но след това се разбира 
какви сме всъщност. В процеса на израстване се получават изме-
нения в теглото, в ръста ни, в характера ни. Ставаме различни. 

Когато станем ученици, се забелязва, че има деца, които не мо-
гат да усвояват добре учебния материал, който преподават учи-
телите. Това се дължи на тяхното умствено изоставане. Децата 
не са виновни за това. Има много причини за тези аномалии в 
развитието им. Една от тях е радиацията. Преди много години е 
станала авария в атомна електроцентрала в Украйна в град Чер-
нобил. След аварията облак от радиационен прах се е носел над 
част от Европа, включително и над България. Годините на разпад 
на атомните частици са най-малко сто години. Хората са по-
гълнали радиацията чрез храна и вода, без да знаят за нея. Тя, от 
своя страна, нарушила човешката ДНК на някои хора. Оттогава 
те носят последствията от радиацията в себе си. Това е една от 
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причините за влошеното здраве на тези хора. 

Ние забелязваме тяхното различие от нас. Те са странни в дър-
жанието си. Жестикулират особено, поддават се на стрес и вну-
шения. Но нашето отношение към тях не трябва да бъде различно 
от това към другите. Когато те имат нужда от помощ, трябва 
да им помагаме. Те са различни от нас и затова трябва да осъзна-
ем проблема им и да им съдействаме при необходимост. 

Те живеят в свой свят, различен от нашите представи. Но това 
не ги прави ненужни, непотребни. В съвременния напрегнат жи-
вот, когато проблемите ни притискат, когато се стремим да 
се докажем и да постигнем собствен успех, не трябва да бъдем 
равнодушни към различните от нас. Те се нуждаят от нашето 
топло отношение, от вниманието и разбирането ни. Те не искат 
много от нас. За добрата дума, за приятелската усмивка те се 
отблагодаряват със своята душевна щедрост, с простотата и 
наивността на жестовете си. 

Трябва да бъдем толерантни с тях!

Николай Каменов Колев 

ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна 
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Моето училище е „работилница по толерантност“. Аз съм напъл-
но убедена в това. Според мен е така, защото нашето училище, 
освен че ни дисциплинира, ни учи да се отнасяме по един и същи 
начин към всички, дори към по-различните от нас. 

Има хора, които никога не са се замисляли какво е това толе-
рантност. А тя е много важна в отношенията между хората. Тя 
е уважение към всичко, създадено в природата. Става ми много 
неприятно, когато видя някой напълно здрав и нормален човек да 
обижда някого, който е в неравностойно положение, да проявява 
агресия към него. 

Мога да дам за пример няколко случки. Веднъж видях един възрас-
тен мъж, който седеше в инвалидна количка. До него имаше малък 
кантар, с който дядото беше решил, въпреки студа навън и бо-
лестта си, да припечели пари за хляб. По алеята минаваха двама 
младежи. Те започнаха да го сочат с пръст и да му се смеят. Ста-
рецът поклати тъжно глава и не каза нищо. Момчетата продъл-
жаваха да коментират и да се обръщат към него, обиждайки го с 
отношението си. Мислех си колко лоши, невъзпитани и лишени от 
толерантност бяха тези деца. 

Понякога такива неща се случват и в училище. В повечето учебни 
заведения има болни деца, които никой не приема. Моята нова при-
ятелка Албена ми разказа за Пламен, който е с подобни проблеми. 
Той е на дванайсет години, но с психическо заболяване. Въпреки 
това е много лъчезарен и добър. Момчетата от класа постоянно 
му се подиграват и го унижават по различни начини. Съученик на 
Пламен веднъж в едно от малките междучасия бутнал детето 
нарочно по стълбите. Малкият човек паднал и си ударил глава-
та, а виновникът бил наказан и предложен за изключване. Минали 
два дена. Побойникът доста се бил променил след случилото се. 
Той отишъл, плачейки при съученика си, и го помолил за прошка. 
Потърпевшото дете проявило благородство и простило лошата 
постъпка. Пламен си взел поука и разбрал какво е това толерант-
ност. 

Моето заключение е, че училището наистина може да ни научи 
да изтърпяваме различията на другите. Като добродетел, като 
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качество на човешкото поведение толерантността зависи не 
само от характера, но и от възпитанието на човека да понася 
тези, които са различни от него. Това качество се проявява не 
по принцип, а при конкретен повод, в конкретни условия, проявява 
се спонтанно. Ние винаги трябва да се поставяме на мястото на 
другия човек, независимо дали е болен, или здрав. Ако човек не бъде 
толерантен към другите, не може да очаква разбиране от тях. 

Петя Красимирова Колева

ОУ „ Васил Априлов“, гр. Варна 

Моето училище - работилница  
по толерантност

Според мен, да си толерантен към някого означава да понасяш 
неговите лоши постъпки. Много пъти са ме обиждали незаслу-
жено, но аз търпя, защото съм убеден, че на злото се отвръща с 
добро. Всеки човек, без значение от възрастта си и това колко 
е лош, рано или късно открива доброто в себе си. А това добро, 
колкото и миниатюрна частица да е, съществува във всяко живо 
същество. 

В периода 2-4 клас имах един много добър приятел. Винаги след 
училище се прибирахме заедно по домовете си. Говорехме си, сме-
ехме се, общувахме като близки хора. Но сега в пети и шести клас 
другарят ми се промени. Прави се на важен, обижда по-слабите, 
опитва се да се докаже пред другите, като се сбие с някого. Дали 
се е повлиял от други деца, дали причината за тази трансформа-
ция е пубертетът, не знам. От тази негова промяна животът 
ми в училище коренно се промени. Аз не мога да оправдая подобно 
поведение. В едно нещо обаче съм сигурен - приятелят ми пак ще 
възвърне предишния си облик, защото той е добронамерен, сърде-
чен, колкото и да не му личи. 

В нашия клас има едно момче, което не може да общува нормално 
с другите хора. Този недъг понякога кара ученика да говори дос-
та хаотично и объркано. Проблемът му носи много неприятно-
сти, включително обиди и лоши изказвания. Момчето е различно 
от другите, макар те да не го разбират. То с нищо не е заслужило 
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това грубо и пренебрежително отношение. Нито пък някой друг 
го заслужава. Веднъж отивах на училище заедно с това момче и 
баща му. Мъжът ми рече, че само интелигентни хора могат да 
общуват със сина му. 

Сбиванията и обидите в училище не са начинът за разрешаване на 
спорове. Правилната постъпка е децата да се разберат спокойно 
и без викове. Много ученици искат да се похвалят пред другите с 
нещо, да докажат собственото си превъзходство. Някой, че е по-
силен, друг - по-умен. Това е нормално - сравняване с другите, съ-
перничество и конфликти има не само в човешката общност, но 
и в другите форми на живот в природата. Но ние, хората, имаме 
разум и можем да преценим как да съжителстваме помежду си по 
приемлив начин, да си сътрудничим. Не винаги начинът за хвалба 
е сбиване и обида. Понякога това може да се направи с надбягване 
или подобен вид игра, със състезаване по знания и компетент-
ности. Децата в училище трябва да се уважават и да общуват 
тихо, да спорят, без да се карат, да ценят достойнството у дру-
гите. Това ще им помогне и в живота -- да приемат различните, 
да живеят в хармония и разбирателство с тях. 

Борис Алексеев Минков

ОУ „ Васил Априлов“, гр. Варна 

Моето училище - работилница  
по толерантност

Най-хубавата част от човешкия живот е свързана с училището. 
То ни дава сили да бъдем най-добрите и най-важното -- да успеем 
в живота. От училищната скамейка започва да се оформя бъде-
щето ни и след време ще станем тези, за които си мечтаем. Учи-
лището ни учи, че знанието и толерантността седят в основата 
на всичко. 

Толерантността е качество на характера, което понякога липсва 
на хората. Тази липса ги превръща в егоистични създания, вглъ-
бени само в своите проблеми, нехаещи за болките на другите. 
В общуването си хората изразяват своите виждания, възникват 
разногласия, съперничество, понякога конфликти. Те са неизбежна 
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част от човешкия живот. Затова е необходимо да се научим да 
намираме начините за съжителство. Уважавайки се, да работим 
и учим заедно. Приемайки чуждото мнение, да си сътрудничим, без 
да страда личността ни. 

Уважението и разбирането на чуждото мнение е много важно ка-
чество. За да бъдеш толерантен, трябва да приемеш, че светът 
не е създаден само за теб. Че както ти, така и другите имат 
своето място в живота. Трябва да се научиш да не рушиш, преди 
да можеш да създаваш, да даваш, преди да вземаш, и не на послед-
но място, трябва да се научиш, че всеки има право на мнение. 

Винаги трябва да се държиш с хората така, както ти искаш да се 
държат с тебе. Ако не ти харесват постъпките им, тогава тряб-
ва да се научиш да прощаваш. Не трябва да забравяш, че никой 
не е длъжен да се съобразява само с твоите желания и прищевки. 
Човекът отсреща, какъвто и да е той, има своите права, има 
достойнство, което трябва да се уважава. Когато човек се научи 
да бъде толерантен към себе си, той става такъв и към другите. 
Никога не би им причинил онова, което не би сторил на себе си, 
ако наистина притежава тази толерантност, към която всички 
се стремим. 

Училището е една от най-важните институции в живота на все-
ки подрастващ. Наред с всичко друго, на което се учим, в него ние 
получаваме своите първи уроци по търпимост към различния от 
нас. 

Лилия Иванова Светославова 

ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна
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