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ОБУЧЕНИЕ НА ВРЪСТНИЦИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА 

НАСИЛИЕТО И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 
 

 

 

 
Сесии за час на класа 

 

 

Подготовка на екипите в рамките на Детския клуб 

 
 

Децата от клуба се разделят на екипи от 3-4 души. Екипите се 

подготвят по разработените в помагалото сесии. Разпределят се 

задачите – кой какво ще каже, какви въпроси ще се задават, кой ще 

пише върху постерите, кой ще води игрите за загряване и опознаване, 

кой ще раздава и прибира листчетата, кой ще участва в ролевите игри. 

Всеки екип “репетира” сесиите пред голямата група в клуба и се 

следи времетраенето на сесията, така че да се побере в един учебен 

час.  
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Първа сесия – доверие и активно слушане 

 
 

ЦелЦелЦелЦел: да се подобри разбирането на децата за значението на доверието 
между хората и да се покаже, че умението да слушаме активно 

сближава, създава доверие и разбирателство между хората. 

 

Време:Време:Време:Време: един учебен час 
 

Група:Група:Група:Група: един училищен клас. Сесиите са подходящи за деца от 4 до 8 

клас 

 

Място:Място:Място:Място: в класната стая или извън нея 
 

Материали:Материали:Материали:Материали: големи листи хартия /флип-чарт, амбалажна хартия, 

гърбовете на стари календари, гърбовете на стари ролки тапети и 

всичко друго, което ви се стори подходящо за целта/; малки листчета; 

химикали; тиксо; маркери 

 

 
 

Предварителна подготовка на постерите:Предварителна подготовка на постерите:Предварителна подготовка на постерите:Предварителна подготовка на постерите:    
Напишете на единия “Правила”, на другия “Доверие”, на третия 

“Активно слушане”. Четвъртият е постер за обратна връзка и се 

разделя на две части по хоризонталата. В горната част се пише 

въпроса “Хареса ли ви сесията?” и под него се оформят две колони 

“Да” и “Не”. В долната част на постера нарисувайте термометър� със 

скала от - 10 до 0 /със син цвят/ и от 0 до +10 /с червен цвят/. 

Термометърът е начин да се провери градуса на настроението на 

участниците в края на сесията. 
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Предварителна поПредварителна поПредварителна поПредварителна подготовка на стаята:дготовка на стаята:дготовка на стаята:дготовка на стаята: 
Ако са маси и столове, масите се отместват до стената, а столовете се 

нареждат в затворен кръг. Ако са чинове, също се отместват до стената 

и се търсят столове от друго място, а при липса на такива се 

подреждат чиновете колкото се може по-кръгово, със седалките към 

стената и се сяда на масите. Друг вариант е да се помолят учениците 

предварително да си носят от вкъщи възглавнички или постелки за 

сядане на земята. Ако времето е топло, сесията може да се проведе на 

открито. Важното е сесията да се провежда в кръг. 
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Провеждане на сесиятаПровеждане на сесиятаПровеждане на сесиятаПровеждане на сесията 
 

1. Децата от екипите се представят, обясняват каква е целта и по 

какъв начин ще протече сесията.  

 

2. Игра за загряване и отпускане – “Смяна на местата по признак” 

/виж приложението/. 

 

3. Приемане на правила за протичане на всички сесии – постер 

“Правила” се закача на стената. Предварително уточненият член 

на екипа пита класа за правила, които всички ще спазват по 

време на сесията, а друго дете от екипа записва на постера 

предложенията. Ако децата от класа се затрудняват, екипът им 

“подсказва” правила. При записването могат да се използват и 

символи, напр. ����”да се изслушваме”;  “да сме усмихнати”  
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4. Въвеждане на правилото               ,         , което служи за 

“укротяване” на класа, ако настъпи хаос и стане много шумно. 

Правилото гласи: когато член от екипа извика “бомба”, всички, 

без изключение, трябва да клекнат там, където са и да замълчат 

до отмяна на командата. Само деца от екипа имат право да 

казват “бомба”. Ако друго дете извика “бомба”, бива “наказано” – 

пее, играе или прави някакъв номер. 

                          

                                             

Бомба! 
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5. Игра за доверие – “Водене на слепия” /виж приложението/. 

След играта се задават въпроси за споделяне на чувства, 

предизвикани от играта: 

�Как се чувствахте в ролята на слепия? 

�Как се чувствахте в ролята на водача? 

�Коя роля ви хареса повече и защо? 

�Лесно ли се доверихте на партньора? 

�Какво трябва да направи един човек, за да спечели твоето 

доверие? Какви качества и поведение трябва да има? 

�Ти как печелиш доверието на другите? 

 

 
 

 

6. Извеждане на най-важното за доверието между хората. Ако 

групата е активна се задава въпроса “Какво създава доверието 

между хората и какво е необходимо, за да се запази?” и 

отговорите, под формата на ключови думи и фрази, се записва 

на постера “Доверие”. Ако групата е мълчалива и не участва 

активно, се раздават малки листчета, на които всеки пише 

своето мнение. Листчетата се събират, обобщават и описват на 

постера от екипа. 

 

 

7. Ролева игра за активно слушане. Екипът разиграва два варианта  
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на една и съща ситуация /сценка/.    В първия вариант 

протича разговор между ученик, който има лоша оценка и класният 

му ръководител. Детето търси разбиране и помощ, докато учителят 

се държи пренебрежително, незаинтересовано и бърза да си ходи. 

При втория вариант учителят слуша внимателно, гледа детето 

разбиращо, насърчава го с кратки възклицания и задава отворени 

въпроси: какво се случи?; ти как се чувстваше?; как постъпи 

той?; а, ти?; как ще реагират родителите ти? И т.н. Диалозите за 

двете ситуации се измислят от екипа при подготовката на сесията. 

Преди ролевата игра се раздават листчета на всички, в които да 

отбележат какво им е харесало или не им е харесало в двете 

ситуации. 

 

 
 

 

8. Извеждане на най-важното за активното слушане. Въпроси за 

дискусия: 

�Имаше ли разлика между двете ситуации и по какво 

съдите за това? Кой вариант ви хареса повече? 

�Вие попадали ли сте в подобни ситуации? 

+ Хареса 

ми 

 

- Не ми 

хареса 
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�Как се чувствахте? 

�Как разбирате, че някой ви слуша внимателно? /езика на 

тялото, мимики, израз на лицето, тон на гласа, жестове, 

въпроси/ 

По време на дискусията член от екипа обобщава на постера 

елементите на активното слушане. 

 

9. Обобщаване на сесията с въпроса “Защо доверието и активното 

слушане са важни за хората?”. Да се насочи класа към 

разбирането, че доверието и активното слушане са основата за 

разбирателството между хората и са важни за предотвратяването 

на конфликти. Този извод от първата сесия може да се използва 

като преход към втората сесия за гнева, конфликтите и 

начините за справяне с тях. 

 

 
 

Бележка!Бележка!Бележка!Бележка!При четвъртокласниците се започва с игра “Смяна на 

местата по признак”. Преминава се директно към ролевата игра за 

активно слушане. По-подходяща е ситуация, показваща дете, което се 

прибира разплакано, обидено от свои другарчета в училище, а майка 

му, в единия случай, не го слуша внимателно, а в другия - му отделя 

време да разбере какъв е проблема и да го успокои. Следват същите 

въпроси за дискусия и извода защо активното слушане е важно и как 

те кара да се чувстваш. Темата за доверието се извежда от дискусия за 

приятелството с насочващи въпроси: 

�Имаш ли си най-добър приятел? 

�Какво харесваш в него? 

�Можеш ли да споделяш всичко с него? 

�Когато имаш проблем към кой възрастен се обръщаш? 

Защо към него? 

�С теб някой споделя ли проблеми, търси ли приятелството 

ти? 

�Какво създава доверие между хората и как се запазва? 
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10. Игра за затваряне на сесията - “Пица” /виж приложението/. 

 

11. Обратна връзка – приканват се децата едно по едно да отбележат 

на постера за обратна връзка дали им е харесала сесията и какъв 

е градуса на настроението. Екипът ги пита дали искат да има 

още сесии. 

 

12. Всички деца стават прави и се хващат за ръце в кръг. След 

подаден сигнал от водещия /три, че-те-ри../ цялата група 

извиква “Ръъъц – край!” или “Ура-а-а- - свърши-и-и-и!” или 

друга фразичка според ситуацията и настроението. 

 
                                  

                

Втора Сесия  – гняв, конфликти и начините за справяне с тях  

 
 

ЦелЦелЦелЦел:да се повиши чувствителността към произхода на гнева като 
чувство, последствията от него и начините за овладяването му. Да се 

разширят познанията за видовете конфликти, причините за тях и как 

да се преодоляват, така че всички да се чувстват добре. 

 

Време:Време:Време:Време: един учебен час 
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Група:Група:Група:Група: един училищен клас. Сесиите са подходящи за деца от 4 до 8 

клас 

 

Място:Място:Място:Място: в класната стая или извън нея 
 

Материали:Материали:Материали:Материали: големи листи хартия /флип-чарт, амбалажна хартия, 

гърбовете на стари календари, гърбовете на стари ролки тапети и 

всичко друго, което ви се стори подходящо за целта/; малки листчета; 

химикали; тиксо; маркери 

 

Предварителна подготовка на постерите: Предварителна подготовка на постерите: Предварителна подготовка на постерите: Предварителна подготовка на постерите:  
На единия постер се пише “Гняв” и на него се обобщават мненията за 

произхода на гнева и начините за справяне с него, като могат да се 

оформят в две графи или като свободни асоциации. На друг постер се 

пише “Конфликт и видове конфликти”, на който се обобщават идеите 

за това какво е конфликт, какви са видовете конфликти и постер 

“Печеля – печелиш”, на който предварително се записват стъпките за 

разрешаване на конфликта по метода “печеля – печелиш”. 

 

Провеждане на сесПровеждане на сесПровеждане на сесПровеждане на сесиятаиятаиятаията 
 

1. Децата от екипите обясняват каква е темата и по какъв начин ще 

протече сесията.  

 

2. Игра за загряване и отпускане – “Флоренция” /виж приложението/. 

 

3. Напомняне за приетите правила чрез закачане на постера от 

първата сесия.  

                                                      
 

4. За да се заговори за чувството на гняв, се провокират децата от 

класа като всеки водещ закача по една дете без предупреждение 

/но добронамерено, игрово/. След това групата обсъжда реакцията 
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на “потърпевшите” – защо са реагирали така. Разменят се ролите и 

водещите от екипа показват овладян начин за реагиране като 

говорят за собствените си чувства, без да нападат “агресора” /напр. 

“Това, което направи ми беше много неприятно. Чувствам се 

объркан и наскърбен, обиден./. Въпрос към “агресора” – как се 

чувства след тази реакция на “потърпевшия”? Иска ли да продължи 

нападката си или се чувства разколебан и защо? 

                                       

 

                                          
 

 

5. Водещият пита какво е гнева. Мненията се записват на постера 

“Гняв”. Водещият пита децата какво правят, когато са гневни и 

ядосани. Начините за справяне с гнева се нанасят върху постера.  

Обобщава се, че гневът не бива да се подтиска, но не бива и да се 

превръща в агресия. Най-добрият начин е със спокоен тон да се 

опише ситуацията и какви чувства поражда у тебе /напр. “Ти ме 

прекъсваш постоянно, когато говоря. Не ми харесва, когато ме 

прекъсваш по средата на мисълта ми и бих искал да престанеш да 

го правиш”/.                    
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6. Гневът е чувството, което най-често води до конфликт. След този 

преход водещият пита децата “Какво е конфликт?” и записва 

отговорите на постера “Конфликт и видове конфликти”.  Може да 

се обобщи че, конфликтът е сблъсък на мнения, интереси и 

принципи по дадени въпроси между двама човека или група от 

хора. Водещият кани участниците да помислят какви видове 

конфликти има и записва отговорите на постера. Може да се 

допълни или уточни списъка със следните: 

 
� Битови /вкъщи, между приятели, между съседи, в 

училище/ 

� Социални /напр. безработица, ниски заплати, 

уволнение/ 

� Спортни /Левски – ЦСКА/ 

� Политически /между привърженици на различни 

партии/ 
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� Религиозни 

� Етнически  

 

7. Водещият разделя класа на групи според броя на водещите от 

екипа. Всяка група, подпомогната от дете от екипа, се дели на два 

лагера и води спор “за” и “против” предварително избрана тема 

/напр. тютюнопушене, чалгата, вечерен час и др/ и преминава към 

постигане на компромисно решение. Този етап се ръководи от 

детето от екипа. Стъпки за компромисно решение: 

 

� Защо децата, които са “за” или “против” мислят така. 

Имат ли личен опит по темата или са се повлияли от 

някого? 

� Има ли неща, с които и двете групи могат да се 

съгласят? 

� Изработване на компромисно решение за двата лагера 

/напр. по дискотеките да се пуска разнообразна 

музика, за да бъдат задоволени различните вкусове/ 

 

Групите представят заявленията, около които са се обединили. 

 

8. Обобщаване на стъпките за решаване на конфликт по метода 

“печеля – печелиш” като се закача предварително подготвения  

 

постер “Печеля – печелиш”.  Може да се обобщи, че 

при конфликт трябва да се търси общ интерес и компромисен вариант 

по спорния въпрос. Преход към следващата сесия – 

предотвратяването или разрешаването на конфликти е начин за 

предпазване от насилие.   

 

9. Игра за обратна връзка – прави се топка от хартия и се подава по 

кръга, така че всеки да може да каже какво най-много му е 

харесало от сесията и какво не му е харесало. 
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Трета сесия – видове насилие и закрила от насилие 

 
 

ЦелЦелЦелЦел:да се подобри разбирането на за причините, поради които се 
случва насилието, ситуации, при които може да се стигне до насилие 

и да се разбере как децата да предпазват себе си и връстниците си от 

насилие, към кого да се обръщат. 

 

ВреВреВреВреме:ме:ме:ме: един учебен час 
 

Група:Група:Група:Група: един училищен клас. Сесиите са подходящи за деца от 4 до 8 

клас 

 

Място:Място:Място:Място: в класната стая или извън нея 
 

Материали:Материали:Материали:Материали: 10 стари вестника, 10 стари списания, ножички /три 
броя/, лепило /три броя/; големи листи хартия /флип-чарт, 

амбалажна хартия, гърбовете на стари календари, гърбовете на стари 

ролки тапети и всичко друго, което ви се стори подходящо за целта/; 

малки листчета; химикали; тиксо; маркери 

 
Предварителна подготовка на постерите: Предварителна подготовка на постерите: Предварителна подготовка на постерите: Предварителна подготовка на постерите:  
Подготвя се постер “Видове насилие”. Подготвя се постер “Закрила 

на детето от насилие”, на който се рисува слънце и в кръга се пише 

“закрила на детето от насилие”, а по лъчите се оставя място да се 

нанесат, по време на сесията, хората, службите, институциите, към 

които може да се обърне едно дете. Да се подготви и текст за рап 

против насилието, който екипът предварително да съчини, а класът 

да си избере мелодия, по която да го изпее. Този текст да се нанесе с 

големи букви върху постер. На трети постер да се напишат членовете 

от Конвенцията на ООН за правата на детето, които се отнасят по-

директно до закрила от насилие. Да се използва детския вариант от 

ръководството на “Спасете децата” – “Правилната посока – път към 

правата”. 

 

Провеждане на сесиятаПровеждане на сесиятаПровеждане на сесиятаПровеждане на сесията 
 

1. Децата от екипите обясняват каква е темата и по какъв начин ще 

протече сесията.  

 



 15 

2. Игра за загряване и отпускане – “Пингвини и пеликани”/виж 

приложението/.                                                               

 

                                         
 

3. Напомняне за приетите правила чрез закачане на постера от 

първата сесия. 

 

4. Водещият разделя класа на три групи и им възлага за задача да 

изработят колажи от старите вестници и списания за: 

� “профил на насилника”,  

� “профил на жертвата” ; 

� “карта на насилието” /къде се случва/.  

На групите се дава 10 минути и след това представят колажите в 

голямата група.  

 

 
 

 

5. Водещият ги използва, за да се изведат видовете насилие на 

постера “Видове насилие”. Може да се допълни или уточни 

списъка със следните: 

 

� Вербална агресия /обида, пренебрежение, наругаване/; 
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� Физическа агресия /сблъсък, удряне, нараняване/; 

� Психически тормоз /подтисничество, манипулиране, 

провокиране на виновност и срам/; 

� Икономическа зависимост /лишаване от храна, от топлина, 

от средства за физическо оцеляване, рекет/; 

� Сексуално малтретиране /блудство, изнудване за сексуално 

отдаване, отправяне на сексистки забележки/; 

 

6. Водещият закача постера със слънцето и задава въпрос към кого 

ще се обърнат, ако са жертва или свидетели на насилие. Това се 

записва върху лъчите. Добавят се, ако е необходимо:  

- Родител / роднина 

- учител 

- директор 

- училищен съвет или група за застъпничество от 

връстници /детски клуб/ 

- училищен психолог / педагогически съветник / друг 

възрастен от училищния колектив 

- Районно полицейско управление / кварталния полицай / 

инспектор от Детската педагогическа стая 

                          
- Местна комисия за борба с противообществените прояви 

на непълнолетни и малолетни 

- Отдел за закрила на детето / Дирекция “Социално 

подпомагане” 

- Неправителствени организации, вкл. и международни  

- Религиозни настоятелства /православна църква, 

мюфтийство и др./ 

 

7. Като обобщение да се използва постера с членовете от 

Конвенцията и се обяснява значението на този международен 

документ: международен договор за основните права на децата, 

приет от ООН през 1989 г. и подписан от 191 страни, вкл. и 

България /тя го подписва 1991 г./. Той задължава държавата да 

зачита и осигурява правата на децата, а държавата окозва контрол 

върху родителите и другите /изброени по-горе/ институции. 
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8. Затваряне на сесията – закача се постера с текста за рап против 

насилието и класът избира мелодия, с която да го изпеят. Дава се 

възможност за “репетиране” и сесията приключва с “мощно” 

изпълнение.                                                                                 

 
                                   

                    
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 


