
Позитивни подходи за общуване между 

родители и деца 
 

Анелия Илиева 

Гимназия с преподаване на чужди езици 

 

І. Уводна част 

1. Въпроси към участниците: 

 Кой от вас в последната година е участвал в тренинг? 

 Възникват ли у вас въпроси относно тренинга? 

 Каква е предварителната Ви нагласа? Смятате ли, че това, което ще 

работим ще Ви помогне да постигнете някаква ваша цел? 

Нека участниците да отговорят само с вдигане на ръка. След това може 

някои да коментират. 

2. Цели на водещия. 

С този тренинг целя да обогатя вашия родителски репертоар във 

взаимоотношенията с децата, да повишите своята родителска 

компетентност и да придобиете, надявам се, нови умения за по-леко 

разрешаване на конфликти и кризисни моменти в отношенията. Тук искам 

да кажа, че вие ще имате по-голяма полза ако участвате активно в 

общогруповата работа, в упражненията и игрите. Ние не само ще говорим, 

но ще работим по групи, рисуваме, ще играем игри. Много ми се иска 

тренингът да бъде интересен за вас опит, който по-късно да можете да 

използвате в реалните взаимоотношения с децата си. 

 

ІІ. Запознаване. 

1. Игра: Размяна на картички 

Всеки получава картонче с размер на визитка. На него написва своето 

име /от едната страна/, а от другата страна от 3 до 5 думи за себе си. Н: 

професия, на колко деца е родител, хоби, интереси... Водещият събира 

картончетата и ги раздава отново на случаен принцип. Всеки е длъжен да 

намери собственика на картичката, която е получил. 

 

ІІІ. Правила за работа на групата. 

В: В началото на всеки тренинг е необходимо групата да изработи 

правила за работа. 

Правила за работа на групата 

 Личната информация за всеки един от участниците е 

конфиденциална и тя остава в рамките на тренинга.  

 Всеки участник има право да чувства това, което чувства, да 

мисли това, което мисли и да защитава своите потребности. Това 



означава, че всеки може да заяви своите потребности и да изкаже 

какво го кара да се чувства некомфортно. 

 Всеки да говори от свое име, а не вместо другите, т.е. да използва 

“аз” форма. 

 Да се изслушваме и да приемаме чуждото мнение. 

ІV. Получаване на обратна връзка. Доколко познаваме детето и какви 

сме ние в неговите очи. 

В: В първата част ще поговорим за това как да разбираме по-добре 

чувствата, потребностите на децата и да се запознаем с т. н. активно 

слушане. 

 

Омагьосан кръг 

неприемливо поведение – гняв родител – гняв дете - неприемливо 

поведение 

 

Целта е да се разкъса кръга чрез обогатяване на репертоара на 

родителя чрез използването на позитивни, удовлетворяващи и двете 

страни подходи.  

 

Упражнение: Въображаемо интервю 

За да се намерят адекватни начини за взаимодействие е необходимо да 

познаваме много добре отсрещната страна. За тази цел ще направим едно 

въображаемо интервю: Ще получите списък от въпроси, на които ще 

отговорите от името на детето си. 

 Кое е най-приятното нещо, което обичаш да правиш? 

 Кой е любимият ти цвят? 

 Кой е най-големият ти успех? 

 Кой е най-хубавият ти семеен спомен? 

 Кое твое качество е най-силно? 

 Кое свое качество не харесваш? 

 Кое е най-неприятното наказание, което съм ти налагал? 

 Кое наказание, което сме ти налагали ти помогна да се замислиш и 

да промениш себе си към по-добро? 

 Кои мои черти на характера те дразнят най-много? 

 

Анализ: 

Трудно ли беше да отговорите на някои от въпросите през гледната точка 

на детето?  

Поради каква причина ви беше трудно? 

Друга техника за получаване на обратна връзка от детето: 

Игра смяна на ролите. 

 



За да можем по-добре да покажем разбиране към потребностите и 

чувствата на децата е необходимо да ги отразим. 

 

Упражнение: Отражение 

Инструкция: Вземете лист и молив. Разделете листа на три части. Ще 

чуете за кратко различни шумове. Отразете ги с рисунка на листа. 

Обърнете листа от обратната страна и начертайте: 

 Спокойни, щастливи линии; 

 Линиии на безпокойство; 

 Линии на гняв; 

 Линии на обърканост. 

Разглеждаме и коментираме за кратко. 

А сега нека опитаме да отразим и чувствата на дете. 

На участниците се раздава таблица без да е попълнена. Работят по групи 

по 3-ма. 

 

Ситуация  Чувства Отразяване 

1. Днес в часа по математика 

не разбрах нищо, казах на 

учителя пред целия клас и 

всички започнаха да ми се 

присмиват 

Огорчение  

Обида  

 

Било ти е неудобно и 

обидно. 

2. Мамо, днес представих 

проекта си и всички бяха 

впечатлени! 

Радост 

Доволство  

Удовлетвореност 

гордост 

Чудесно! Виждам, че 

много се радваш! 

3. Няма да ставам. Спи ми се! 

Не искам да ходя на училище! 
Уморен  Разбирам, че ти е 

трудно да се 

разсъниш. 

 

Анализ: 

Какво постигаме с отразяването на чувства? 

В какви ситуации може да послужи отразяването? 

 

Чрез отразяването на чувствата /рефлексивно слушане/ показваме на 

детето, че го разбираме и приемаме неговите чувства. Отразяването на 

чувства е добър подтик да предразположим детето към споделяне, 

разговор и предлагане на идеи за справяне с трудни ситуации. 

 

V. Конфликти 

Ситуация: Дъщеря или син се връща много късно вкъщи. Майката чака, 

не й /му/ звъни, защото е предупредена да не го прави, за да не го изложи 



на присмех. Втурва се към вратата и се нахвърля с упреци. Какво се крие 

зад този гняв? 

Варианти на протичане на ситуацията: 

1. Защо закъсня? Защо не ми се обади? – Поставя се събеседника в 

защитна позиция и го кара да се гневи; 

2. Ти си безотговорен, няма ли най-после да разбереш, че има правила, 

които трябва да спазваш! 

3. Изпитвам ужасен страх, когато закъсняваш и се притеснявам.  

Участниците обсъждат по групи предложените варианти на протичане 

на ситуацията. 

 

Подобряване на връзката родител-дете 

За да се подобри връзката родител-дете е необходимо да съществуват в 

семейството регулиращи правила, които улесняват живота на детето и 

родителите. Правилата спомагат за намаляване на конфликтите. 

Подходи: 

 

 Започва се първо със задължения, които не будят противоречие и са 

сравнително лесни за изпълнение; 

 Пробвай нов вид поведение за 7 дни. След това можеш да се 

откажеш. 

 Сключване на договор с изброени правила и евентуални последствия 

при неспазването им; 

 При въвеждане на правила те трябва да са максимално конкретни и 

малко на брой /до 5/; 

 Отбелязване на успехите. Отчитане на позитивното поведение. 

 

VІ. Поощрения и наказания 

Упражнение: 

Предложете словесни форми за насърчаване и отчитане на позитивно 

поведение на детето. 

Работа по групи /5 мин/. Предлагане на повече варианти. 

За да бъде ефективно окуражаването, то трябва да е насочено към 

поведението и действията на детето. 

 

Ситуация: Детето проявява груба агресия към свой съученик. Родителите 

са повикани на разговор в училище. Прибират се вкъщи ядосани и се 

налага наказание – отнемане на компютъра за 1 седмица. Наказанието е 

изключително тежко и неприемливо за детето. 

 

Анализ на емоциите на двете страни. 

Групата работи фронтално и на дъската се чертае схема на ситуацията. 

 



Наказанието да не се превръща в завоалирано отмъщение: Аз почувствах 

болка – ще те накарам и ти да страдаш. Изкуството на правилното 

наказание да се развива индивидуалността и да се постави родителска 

задача: “Да обсъдим няколко възможни неща, които можеш да направиш в 

това положение.”  

Предлагане на таблица за разрешаване на конфликти. 

 

Упражнение: 

Отговорете на следните въпроси: 

 С какво моето дете е уникално? 

 С какво детето ми е чудесно? 

 Когато мисля за детето си, за какво съм благодарен? 

 Какво харесвам и оценявам в личността на детето си? 

 

Игра: 

Вземете по един лист. Затворете очи и изпълнявайте командите, които 

чувате: 

Сгънете листа на две и откъснете десния долен ъгъл. Сгънете листа отново 

на две и откъснете горния десен ъгъл. Още веднъж сгънете листа на две, 

откъснете долния ляв ъгъл. Отворете очи. Разгънете листа и покажете. 

Разгледайте листовете на останалите. 

Какво Ви хрумва след това упражнение? 

 

VІІ. Заключение: 

Израстването на детето е изпробване на различни видове поведение 

/позитивно и негативно/. Родителите са тези, които съпровождат и 

направляват израстването, а то е поредица от успехи и грешки. Нека се 

отнасяме с децата си като с подарък, а не бреме. 

 

VІІІ. Обратна връзка: 

Какво ще отнеса със себе си от тренинга. 
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2. Илиева, А. „Подходи за развиване на емоционалната интелигентност 
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Приложение 1 

 

 

 

                    
 

Отговорете на следните въпроси от името на вашето дете. 
 

 

 Кое е най-приятното нещо, което обичаш да правиш? 

................................................................................................................................. 

 

 Кой е любимият ти цвят? 

................................................................................................................................. 

 

 Кой е най-големият ти успех? 

................................................................................................................................. 

 

 Кой е най-хубавият ти семеен спомен? 

................................................................................................................................. 

 

 Кое твое качество е най-силно? 

................................................................................................................................. 

 

 Кое свое качество не харесваш? 

................................................................................................................................. 

 

 Кое е най-неприятното наказание, което съм ти налагал? 

................................................................................................................................. 

 

 Кое наказание, което сме ти налагали ти помогна да се замислиш и 

да промениш себе си към по-добро? 

................................................................................................................................. 

 

 Кои мои черти на характера те дразнят най-много? 

................................................................................................................................. 

 

 

 

http://www.google.bg/url?q=http://gitara-classic.ru/content/mikrofon-shure-sm58lc&sa=U&ei=l-LbUqQW4d_KA-atgLAG&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFwPrHpWIQ9x7ByfG3D70kti2EhWQ


Приложение 2 
 

Ситуация  Чувства Отразяване 

1. Днес в часа по математика не 

разбрах нищо, казах на учителя 

пред целия клас и всички 

започнаха да ми се присмиват 

  

2. Мамо, днес представих проекта 

си и всички бяха впечатлени! 
  

3. Няма да ставам. Спи ми се! Не 

искам да ходя на училище! 
  

 

 

 

Приложение 3 

Словесни форми за насърчаване, похвала, поощрение 
Насърчаването на детето не включва единствено и само обичайното 

родителско “Браво!”. Обикновено това поощрение се използва механично 

за всяко действие на детето. Така смисълът на поощрението губи своята 

стойност. За да е ефективно окуражаването, то трябва да е насочено към 

поведението и действията на детето, като се набляга на справянето, а не на 

несправянето. 

 
☺ Харесва ми, когато ти ... 

☺Хубаво е, когато ти ... 

☺ Страхотно е как ... 

☺ Добра работа! 

☺ Наистина се държиш като пораснал/а ... 

☺ Преди шест месеца не можеше да го направиш толкова добре – много 

бързо си пораснал/а; 

☺ Почакай, докато кажа на баща ти колко добре ... 

☺ Направи го сам/а, браво! 

☺ Много се гордея с теб, когато ти ... 

☺ Винаги се радвам, когато ние така ... 

☺ Много добре си се справил с ... 

☺ Гордея се с твоето постижение! 

☺ Виждам, че си обърнал/а внимание на ... 

☺ Вложил/а си много старание и си постигнал/а чудесни резултати 

 

 



Приложение 4 

 
Шест стъпки за разрешаване на конфликт по Томас Гордън 

 

Стъпки Цели Действия на родителя 
Стъпка 1 

Разпознаване и 

определяне на 

конфликта 

Въвличане на детето в 

процеса на 

разрешаване на 

проблема 

Ясно и без много думи да се 

съобщи на детето, че има 

проблем, който се нуждае от 

разрешаване. Сътрудничеството 

му е необходимо. 

Стъпка 2 

Предлагане на 

възможни 

алтернативни 

решения 

Да предложи 

максимален брой 

варианти на решение 

Детето да предложи своите 

решения. Родителят не оценява 

и не коментира предложените 

решения. Изисква повече 

алтернативи 

Стъпка 3 

Оценка на 

алтернативните 

решения 

Детето да съобщи 

своето мнение по 

всяко едно от 

решенията 

Предлага на детето да 

коментира кои от тези решения 

са по-добри от останалите. Да 

сподели своите чувства, 

интереси, кой е най-добрият 

вариант и кой е най-

неподходящият /детето е в 

ситуация на избор/. 

Стъпка 4 

Избор на най-

добрия вариант. 

Вземане на 

окончателно решение 

Да разбере какво мисли детето 

за избраните решения. Да се 

постигне поемане на 

отговорност от всеки да 

изпълни своята част от 

договорката. 

Стъпка 5 

Изработване на 

конкретен план 

Планиране 

изпълнение на 

взетото решение 

Да се обсъдят въпросите: 

“Кога ще започнем?” 

“Колко време ще е 

необходимо?” 

“Кой ще следи за изпълнението” 

Стъпка 6 

Контрол и 

оценка на 

резултатите 

Реализация на 

решението. 

Да попитаме детето доволно ли 

е от приетите решения и 

резултата. Да изразим своите 

чувства и мисли по повод 

резултатите от взетите решения. 

Преразглеждане и корекция на 

взетите решения ако е 

необходимо. 

 



Контекстни модели на общуване 
 

Анелия Илиева 

Гимназия с преподаване на чужди езици 

Цели:  

 Осъзнаване на общуването като сложен и многопластов акт; 

 Осъзнаване на значението на предварителните нагласи в 

общуването; 

 Запознаване с различните контексти на общуване и упражняване на 

умения за поставяне на конкретна ситуация в контекст; 

 

Организация на работата: Участниците работят разделени на две 

постоянни групи /до 6 човека/ през цялото време на тренинга. Работните 

места на групите трябва да са разположени на по-голямо растояние една от 

друга. 

 

Материали: химикалки, цветни моливи, листове, презентация, 2 

плика със снимка и пояснения, работен лист за записване на диалог. 

 

Информация за 

водещия 

Работа с участниците 

Загряване:  

5 минути 

Настройване за 

работа и преход 

към темата 

Цел на 

упражнението: 

Установяване на 

познанията на 

участниците по 

темата. 

Упражнение1: Асоциации 

Кажете първата дума, която ви хрумва, когато чуете думата 

“общуване”. 

 

Водещ: Записва на дъската всички асоциации и ги 

обобщава. 

Въвеждане в темата: 

Какъв език на общуване владеем? Вероятно този 

въпрос може да предизвика недоумение и да доведе до 

отговор с въпрос: “Как какъв? Нима ние не общуваме на 

един език?”. Но въпросът засяга общуването, а това е 

особен свят, в който се преплитат език, интонация, мимики 

и жестове, ситуации, контекст (смисъл), нагласи, 

предистория на контакта, емоции ... 

Разбира се речта заема голямо пространство  в 

общуването, но освен текста в комуникацията съществуват 

немалко други фактори, които представляват цяла лавина 

от информация, която ние трябва да отчитаме, за да 

разберем и преработим максимално точно, за да постигнем 

целите си в общуването. 

Работна фаза: 30 Упражнение1: Значение на нагласите 



мин. 

Упражнение1: 

Осъзнаване на  

значението на 

предварителните 

нагласи в 

преценката за 

другите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение2: 

Участниците се разделят на две групи, които сядат 

далеч една от друга. Двете групи получават плик, в който е 

поставена снимка (една и съща за двете групи, но те нямат 

информация за това). В пликовете има словесна 

информация за човека на снимката: 

Група А: Константин Петков Константинов 

Доктор на химическите науки, професор 

Получил държавна награда за принос в науката 

Група Б: Драгомир Иванов Костов 

За последните 4 години е извършил серия от обири 

Осъден на 7 години затвор 

Инструкция: Със следващото упражнение ще проверите 

сами себе си доколко добре може да преценявате хората по 

начина, по който изглеждат. Всяка група ще изтегли плик, 

в който ще намери снимка и кратка допълнителна 

информация за човека на нея. Пликовете се отварят, когато 

заемете местата си. Задачата е да направите списък с 

личните качества на човека на снимката. Прибирате 

снимката отново в плика, така, че да не се вижда от другата 

група. Представяте качествата на човека, а по вашето 

представяне другата група трябва да обрисува словесно как 

изглежда този човек. 

Времето за работа е 3 минути. Времето е кратко, защото в 

непосредствения контакт е необходимо да се прави бърза 

преценка на събеседника. 

Всяка група представя списъка с лични качества, а другата 

обрисува как изглежда човека, на каква възраст е ... 

Накрая се изваждат снимките от двата плика и се прави 

кратък коментар кое е повлияло на оценката най-много. 

Извод: В презенката за другите се влияем от различна 

информация и предварителни нагласи, които не винаги 

са точни и обективни. 

 

Контекстни модели на общуване 

С кратка презентация се представят различните контексти 

на общуване по Вл. Илиев “Общуването”. 

* Вариант: Може да се запознаят предварително в 

подготвително занятие и на самия тренинг да се направи 

кратко резюме и припомняне, като се използва от 

презентацията само слайда с 10-те думи, които 

характеризират контекстните модели. 

Упражнение 2: Практическо използване на знанията за 

контекстни модели на общуване. 



 Усвояване на 

основните 

контекстни модели 

на общуване; 

 Участниците 

се поставят в 

ситуация, в която 

да приложат 

наученото. 

Участниците са разделени на две групи. Получават лист, на 

който е зададена обичайна затрудняваща ги ситуация 

/обща за двете групи/ в общуване с учител. 

Група А: Напишете кратък диалог, като го поставите в 

контекст противопоставяне. 

Група Б: Напишете кратък диалог, като го поставите в 

контекст конструиране. 

Представят диалозите. Коментират ползите и загубите за 

страните участници.  

Заключение: 

5 мин. 

 

Игра: Картинно послание 

Инструкция: “Напишете” писмо с изображения на мисъл, 

послание чрез стилизирана рисунка-знак до другата група. 

Дават възможност на групата, към която е отправено 

посланието да го разчете. 

Рефлексия: 

5 мин. 

 

1. Довършете изреченията: 

Най-интересното в този тренинг беше... 

Най-трудното в този тренинг беше... 

2. Какво ще вземете за себе си от тренинга? 

 

 

 

Литература: 

Илиев, В., „Общуването“, Леге Артис, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 
Драгомир Иванов Костов 

За последните 4 години е извършил серия от обири 

Осъден на 7 години затвор 

 
Направете списък с личните качества на човека на снимката.  

Приберете снимката отново в плика, така, че да не се вижда от другата 

група.  

Представяте качествата на човека, а по вашето представяне другата група 

трябва да обрисува словесно как изглежда този човек. 

 

 

 

 

 

 
 

Константин Петков Константинов 

Доктор на химическите науки, професор 

Получил държавна награда за принос в науката 

 
Направете списък с личните качества на човека на снимката.  

Приберете снимката отново в плика, така, че да не се вижда от другата 

група.  

Представяте качествата на човека, а по вашето представяне другата група 

трябва да обрисува словесно как изглежда този човек. 

 

 



Взаимоотношения с родителите 
Анелия Илиева 

Гимназия с преподаване на чужди езици 
 

Цели:  

 Стимулиране на доверителни отношения с родителите; 

 Осъзнаване на възможностите за избягване на конфликти с 

родителите; 

 Развиване на умения за слушане и чуване на посланията на другите. 

 

Материали: химикалки, листове, предварително написан диалог 

/Приложение 2/ 

 

Информация за 

водещия 

Работа с участниците 

Загряване:  

10 минути 

Настройване за 

работа и преход 

към темата 

Цел на играта: 

Да приемаме без 

уговорки 

предложенията на 

другите. 

Упражнение1: Игра “Да” 

Участниците се движат свободно в помещението. 

Инструкция: 1. Сега играем игра с необикновеното 

название “Да”. За начало ще застанем в кръг. Представете 

си, че е прекрасен слънчев ден, нямаме никави грижи и 

задължения и можем да последваме нашите фантазии. 

Разходете се свободно из стаята / 1 мин./. Сега ще ви 

предложа дейност и в отговор всички трябва 

ентусиазирано да извикат “Да-а-а!”. Веднага след това 

всички изпълняваме предложеното действие. 

2. Разбира се  аз не съм единствената, която има подобни 

идеи. Ако някой има желание може да предложи следващо 

действие, което да изпълним всички.  

3. А ето и моето първо предложение: 

Хайде да плуваме! 

Хайде да играем баскетбол! 

Хайде да си изгладим панталона! 

Хайде да изпием чаша чай!... 

Играта се изиграва няколко пъти, докато участниците се 

отпуснат. 

Обсъждане на играта: 

 Чувствахте ли се неудобно? 

 Лесно ли беше да поемате инициативата за 

предлагане на нови действия? 

 Как останалите реагираха на вашите предложения? 

 Познавате ли хора, които винаги противоречат на 



всяка инициатива от другите? 

 Как реагирате на предложенията на вашите 

родители? 

 Кое предложение ви достави най-голямо 

удоволствие? 

Работна фаза: 25 

мин. 

Упражнение1: 

Осъзнаване на  

изискванията, 

които имат 

родителите към 

децата си 

Важно: 

Да се изтъкне, че 

родителите 

преживяват 

проблемите на 

децата си. Ако са 

безразлични, те не 

биха обръщали 

внимание на 

техните проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение2: 

 Осъзнаване 

на отговорностите 

на родителите; 

 Развиване на 

умения за 

конструктивно 

общуване. 

 

 

Упражнение1: Какво искат от нас родителите? /10 мин./ 

Участниците се разделят на групи по 4-5. Поставя се задача 

всеки самостоятелно да помисли и да си спомни какви 

изисквания имат към него родителите и да разделят 

изискванията в три групи: 

 Приемам това изискване, за да няма конфликти; 

 Приемам, защото и аз желая да се променя в тази 

посока; 

 Категорично отхвърлям. 

Обсъждат в групата всеки какво е записал и обобщават 

най-често срещащите се изисквания, които записват на 

лист. 

Всяка група съобщава резултатите от работата и се 

обобщават родителските изисквания за цялата група. 

 

Обсъждане: Защо родителите имат определени изисквания 

към децата си? 

Кое е най-доброто, което можете да направите, за да 

избегнете конфликтите? 

 Да изслушате внимателно посланието; 

 Да поддържате добър зрителен контакт. 

 Да не прекъсвате; 

 Да изпробвате за една седмица предложението; 

 

Упражнение2:Къде грешат родителите? 

Групата де разделя на две подгрупи. Всяка група получава 

диалог между родител и дете. 

Инструкция: Получавате диалог между родител и дете. 

Задачата ви е да промените диалога така, че и двете страни 

да са удовлетворени от разговора./ 8 мин./ 

Всяка група чете променения диалог. 

Диалог: Майката бърза да приключи с приготовленията за 

посрещане на гости. Неочаквано открива, че е забравила да 

купи хляб. 

Майка: Моля те, иди до магазина да купиш хляб. 

Дъщеря: Бързам за тренировка. 

Майка:Все пак ще отидеш и ще купиш хляб! Няма да 



пропадне тренировката ти. Що за безобразие, никога за 

нищо не мога да те помоля! 

Дъщеря: Няма да отида и това е! И нищо не можеш да ми 

направиш! 

Водещият не коментира работата на групите.  

На ученик, който е по-артистичен се дава ролята на 

психолог, който да прочете конструктивен вариант на 

диалога. 

 

Добрият начин за разрешаване на конфликта е: печелят и 

двете страни – и родителят и детето. Ето един добър 

вариант на същия диалог: 

Майка:Петя, моля те изтичай за хляб. Гостите сега ще 

дойдат, а аз имам още толкова неща да свърша! 

Дъщеря: Мамо, трябва да тръгвам за тренировка! 

Майка: Имаш тренировка и не искаш да закъсняваш. 

Дъщеря: Да, започва със загряване, а то не бива да се 

пропуска. 

Майка: Ти не бива да закъсняваш... Аз пък съм в такова 

затруднено положение... Гостите всеки момент ще дойдат, 

а няма хляб! Какво да правим? 

Заключение: 

5 мин. 

 

Игра  

Участниците се разделят по двойки. Всяка двойка 

провежда разговор 1-2 мин. при подаване на сигнал от 

водещия както следва: 

 Стоят с гръб един към друг; 

 Единият е седнал, а другият изправен 

 Равностойна позиция “очи в очи” 

 

Рефлексия: 

5 мин. 

 

1. Довършете изреченията: 

Най-интересното в този тренинг беше... 

Най-трудното в този тренинг беше... 

2. Какво ще вземете за себе си от тренинга? 

 

 

Литература: 

1. Гипенрейтер, Ю. „Как да общуваме с детето“, ИК „Колибри“, 

София, 2007 

2. Митева, П., „Как да формираме социални умения у малките 

ученици“, ИК M&M, София, Бургас, 2004 

 

 



Приложение 1 
 

 

 

Какво искат от нас родителите? 

 

 

Приемам тези 

изисквания, за 

да няма 

конфликти 

Приемам, 

защото и аз 

желая да се 

променя в 

тази посока 

Изисквания, 

които 

категорично 

отхвърлям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Диалог: 
Майката бърза да приключи с приготовленията за посрещане на 

гости. Неочаквано открива, че е забравила да купи хляб. 

Майка: Моля те, иди до магазина да купиш хляб. 

Дъщеря: Бързам за тренировка. 

Майка:Все пак ще отидеш и ще купиш хляб! Няма да пропадне 

тренировката ти. Що за безобразие, никога за нищо не мога да те 

помоля! 

Дъщеря: Няма да отида и това е! И нищо не можеш да ми 

направиш! 

 

Променете диалога така, че и двете страни да 

са удовлетворени от разговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Какво казва психологът 

 

Добрият начин за разрешаване на конфликта е: печелят и двете 

страни – и родителят и детето. Ето един добър вариант на 

същия диалог: 

Майка:Петя, моля те изтичай за хляб. Гостите сега ще дойдат, а 

аз имам още толкова неща да свърша! 

Дъщеря: Мамо, трябва да тръгвам за тренировка! 

Майка: Имаш тренировка и не искаш да закъсняваш. 

Дъщеря: Да, започва със загряване, а то не бива да се пропуска. 

Майка: Ти не бива да закъсняваш... Аз пък съм в такова 

затруднено положение... Гостите всеки момент ще дойдат, а няма 

хляб! Какво да правим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Да се опознаем по-добре 
Анелия Илиева 

Гимназия с преподаване на чужди езици 

 

 

Цел: Със средствата на арт-терапевтични техники да се постигне по-

дълбоко взаиморазбиране между родители и деца. 

Описание: Упражненията са подходящи за групово и индивидуално 

консултиране на родители и деца, които заедно изпълняват задачите и 

коментират. Упражненията разширяват спектъра на общуване между 

родителя и детето, стимулират промяна в техните взаимоотношения и 

дават възможност на родителя и детето по-дълбоко да проникнат в света на 

другия. 

Материали: цветни моливи, химикалки, бели листове 

 

Упражненията се изпълняват по двойки /родител и дете/, като се подава 

инструкция и време за работа. 

 

Упражнение 1: Направете си визитка и се представете на другия: 

Име: 

Фамилия: 

Възраст: 

Какво ще добавиш за себе си, което смяташ, че другите трябва да знаят? 

Време за работа: 5 мин. 

 

Упражнение 2: Нарисувай това, което обичаш да правиш.  

Сравнете вашите рисунки. Споделете  какво най-много Ви хареса в 

рисунката на другия. 

Време за работа: 10 мин. 

 

Упражнение 3: Нарисувайте своята ръка. Украсете я с някакви картинки 

или оцветете с цвят, който в момента най-много Ви харесва. 

Напишете какво обичат да правят вашите ръце. Разкажете история за тях 

на другия. 

Време за работа: 10 мин. 

 

Упражнение 4: Коя е вашата  любима приказка /филм/? Изберете герой от 

нея и нарисувайте себе си като него. Какво харесвате в този герой?  

Разкажете на дригия.  

Вариант: Да нарисуваш другия като герой от приказка /филм/. Носи 

информация как възприемаш другия. 

Време за работа: 10 мин 



 

Упражнение 5: Съвместно изберете обща тема за рисунка: Празник, Тъга, 

Щастие... 

Нарисувайте я. Съчинете кратък разказ по рисунката и го напишете. Може 

да се редувате и всеки да добавя по едно изречение. 

Време за работа: 15 мин. 

 

Обратна връзка: 

Как се чувствахте, докато изпълнявахте упражненията? 

Научихте ли повече за партньора си в тренинга? 

Бихте ли добавили други подобни упражнения, които да обогатят 

съвместната работа с родители и деца? 

 

 

 

 

 

 

 


