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I. СЪЩНОСТ НА МЕХАНИЗМА: 

 

 Механизмът е разработен изцяло на принципите на ненасилствена комуникация и 

възпитаване на емоционална интелигентност при учениците. 

 Основната цел на Ненасилствената комуникация (ННК) е създаването на връзка между 

хората, а когато общуваме споделяйки своите чувства и нужди, това много по- бързо и лесно ни 

свързва едни с други, т.к. емоциите и потребностите ни са универсални и всеки ги преживява. 

 Ненасилствена комуникация е метод за общуване, създаден от американския психолог д-р 

Маршал Розенберг , но може да се каже че е и начин на живот, т.к. корените й идват от 

философията за ненасилие на Махатма Ганди. 

 Методът Ненасилствена комуникация включва използването на 4 стъпки при изразяването 

и изслушването, които имат за цел отправянето на ясни послания и намаляване на фините форми 

на насилие в думите, което като резултат води до намаляване на конфликтите и 

неразбирателствата. Тези фини форми на насилие могат да бъдат различни преценки (той/тя не ме 

уважава, не ме зачитат), обвинения (как не те е срам, не се прави така), поставяне на етикети 

(глупав, умен, добър, лош) и др. 

 Съществено значение в ненасилствената комуникация се отделя на осъзнаването и 

включването в общуването на човешките емоции и на човешките потребности, като за последните 

се смята, че са корените на емоциите, които изпитваме. Под потребности се има предвид базови 

нужди като вода, храна, сън, почивка, игра, движение и др. и по-духовни нужди или ценности като 

любов, доверие, уважение, разбиране, развитие, признание и др. 

 Често в ежедневието имаме склонността да свързваме поведението на другите хора с 

начина, по който се чувстваме било то позитивно или негативно. По-дълбокото разбиране според 

ННК свързва емоциите, които преживяваме с наши потребности, които са удовлетворени или 

неудовлетворени. Това означава, че другите хора са стимул или повод да осъзнаем по-дълбоки 

наши нужди. По този начин както ние поемаме отговорност за себе си, така и освобождаваме 

останалите от чувството на вина. 

 

2. ЦЕЛИ НА МЕХАНИЗМА: 

 

    2.1. Прилагане на последователна и целенасочена политика , която се споделя от цялата 

училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. 

   2.2. Въвеждане на мерки и дейности за превенции и намеса при деца, застрашени от  

конфликти и противообществени прояви. 
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 2.3. Разработване на модел за включване на родителите за по-активно участие  в училищния 

живот. 

 

3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА: 

 

ПО ПЪРВАТА ЦЕЛ: / Прилагане на последователна и целенасочена политика , която се споделя 

от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции/. 

2.1. Идентифициране на проблемни ситуации и деца с проблемно поведение. 

Срок – началото на учебната година, отговорник – пед. съветник, кл. ръководители 

2.2. Анализиране на причините, довели до проблемно поведение.      

             √ Социално – икономически.  

             √  Нравствено – етически.  

  √  Семейни причини. 

  √  Личностни. 

Срок – постоянен, отговорник – пед.съветник, кл. ръководители 

ПО ВТОРАТА ЦЕЛ:  Въвеждане на мерки и дейности за превенции и намеса при деца, 

застрашени от  конфликти и противообществени прояви/. 

2.3. Изследване на причините, довели до конфликтно поведение:    

             Срок – постоянен, Отговорник: педагогически съветник. 

2.4. Регистриране на  ученици, които са участвали в конфликт 

  Срок – постоянен, Отговорник: педагогически съветник. 

2.5. Изготвяне на карта на учениците в риск с разработен индивидуален план. 

 Отговорник  : педагогически съветник, срок - постоянен 

2.6. Включване  в часа на класа на следните теми: 

 √ ННК и преходните периоди в живота ни -/ 5-7 клас/. 

 √ Как да създадем взаимоотношения на доверие и сигурност в класната стая?/1-7 клас/. 

 √ Правилата вкъщи и в училището/1-7/ клас. 

 √ Емоционалната интелигентност – път към щастието и любовта - /1-7клас/. 

Отговорник: класните ръководители, пед. съветник..  

2.7. Разработване на програми и психологически механизми за превръщането на училището в по- 

желана територия. 

Отговорник: педагогически съветник, класните ръководители. 

2.8. Включване на учениците в клубове по интереси и проекти . 

Отговорник: класните ръководители 

ПО ТРЕТАТА ЦЕЛ: . Разработване на модел за включване на родителите за по-активно участие  

в училищния живот. 

Включване на родителите в училищния живот чрез: 

 Изграждане на партньорство  - включване на родителите в училищното настоятелство, 

Обществен съвет,  участие в спортни мероприятия, в изнасяне на беседи в часа на класа, участие в 

съвместни изложби и проекти, участие в изнесени обучения. 

Отговорник: класните ръководители 

Повишаване отговорността на родителите чрез: 

 √Смислено общуване чрез изграждане на доверие и партньорство, чрез смислени и 

измерими цели.   

 √Чрез индивидуален подход към всяко дете и семейство 

 √Чрез диалог 

 √Генерираране на идеи, чрез които родителите ще бъдат включени в училищния живот  

(мисъл на седмицата). 

 √Овластяване и даване на възможности.( овластяването на възможности е даване на 

знания и умения на родителите, които биха могли да използват във взаимоотношенията си с 

децата). 

 √ Информиране на родителите за напредъка на децата им, в края на всеки месец. 

 

                                                                                                         Отговорник: класните ръководители. 



 

Засилване на връзката, чрез провеждане на нетрадиционни родителски срещи, Ден на семейството 

и др. 

                                                                                                                        Срок : през цялата година,           

                                                                                                                        Отговорник: пед.съветник,  

                                                                                                                                  класни ръководители

   

 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

    4.1. Разработеният механизъм да бъде част от училищната ни политика за превръщането на 

училището в по - желано място, като намалим конфликтите. 

 4.2. Децата, родителите и учителите да придобием умения за разпознаване нюансите на 

емоциите, които преживяваме и да ги изразяваме по здравословен за нас и за останалите начин.  

 

 

 

 

   

Изготвил механизма:  

Д-р Офелия Иванова 

В.Търново, 2019г.                                           

 

 

 

 

 


