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1. Цели
Феноменът "конфликт" е нормална част от човешкото общество. Конфликтите
са част от всекидневния живот. Те възникват там, където се срещат различни
потребности, интереси и нагласи. В едно училище или образователна
институция се случват както специфични за професионалното поле разногласия
между преподаватели и обучаеми, така също и между обучаемите, между
преподавателите, между преподаватели и началници или между членовете на
училището и персонала на други (обществени) институции.
Реакциите при спорове и конфликти варират значително при различните хора.
Има преподаватели, които виждат конфликтите като личен провал и се
съмняват в правилния избор на професията си. Други учители смятат, че
трябва да са по-строги и да държат на дисциплината, за да покажат, кой държи
скиптъра в ръката си. Други преподаватели представят нещата така като че ли
няма конфликти и по този начин внушават, че те са особено способни при
работата с младежи. Във всички тези случаи се наблюдава липса на
професионален подход към застрашени от конфликти ситуации.
Това не на последно място се дължи на факта, че конфликтите често са
възприемани деформирано и селективно през очите на предразсъдъците. Това
не е изненадващо, тъй като учителят в конфликтна ситуация е под огромен
натиск да действа и от него се очаква незабавна реакция; резултатът от която
са спонтанният начин на действие и разчитането на доказани техники за
повишаване на дисциплината. При това не са изключени свръхреагиране и
погрешни реакции. Те по-скоро засилват съществуващите конфликти и биват
оценявани от засегнатите отново като провал в конфликтни ситуации.
Дори в случаите, когато конфликтите се смятат за решени, те остават на
подсъзнателно ниво,

тъй като причините не са анализирани и отстранени.

Оказва се, че не само конфликтите са проблема, но и начинът за справяне с
конфликти.

В дългосрочен план неразрешените конфликти в резултат на

стресиращи

ситуации

при

учителите

водят

до

въздействия,

имащи

отрицателно за здравето въздействия/ последствия(тъй като се повтаря
въздействие). Осъзнатото възприемане и анализа на конфликтите, както и
системният подход в решаването на конфликти изискват при обучение по
управление на конфликти да им се обръща по-голямо внимание. С развитието
на конструктивна култура на управление на конфликти в училище или
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обучителна институция може да бъде направена важна стъпка, за да бъде
обучението по-ефективно, включването в

процеса на работа да е по-

мотивирано и ангажирано, както и да доведе до едно по-спокойно и
задоволително професионално ежедневие.
В центъра на този модул стои въпросът как могат да реагират преподавателите
по-професионално в заредени с потенциален конфликт ситуации и с тяхното
поведение

да

допринесат

към

конструктивно

решение

на

конфликта.

Изхождайки от това продължаващото обучение е ориентирано към развиване
на съществени компетенции при справянето с конфликти.
Участниците придобиват компетенцията да
•

възприемат съзнателно собственото поведение по
отношение на конфликтите и да рефлектират,

•

развият по-силна чувствителност за протичането на действия,
способстващи решаването на конфликта от позицията на стратегиите
за решаване на конфликти,

•

възприемат конфликтите, да ги анализират, да разпознават
причините и да развиват способности за действия, които да
служат за справянето с конфликта.

Управлението на конфликти не означава само насочването на фокуса към
решаването на конфликтите. Към това се отнася също така и способността за
своевременно разпознаване на причините и рамковите условия, които могат да
доведат до заредени с конфликт ситуации. Една от причините за възникването
на конфликти между другото е в недостатъчната способност при много младежи
за решаването на конфликти, която се изразява в провокации един към друг,
съответно насочени и към други лица от тяхното обкръжение.
Трябва да се изхожда от това, че подобряването на социалните компетенции на
обучаемите води също така и до значително разтоварване на преподавателите.
Това означава, че времето, което преподавателите инвестират в обучението на
социални компетенции на техните обучаеми в дългосрочен план се изплаща.
От тази позиция би трябвало по този въпрос да има консенсус в колегията, да
бъдат поставяни обучаемите в положението да регулират техните проблеми
между себе си и да решават конфликтите си самостоятелно.
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В този смисъл в рамките на този модул трябва да бъде допринесено към това,
преподавателите да бъдат способни по време на процеса на обучение – по
някой даден актуален повод – да поставят темата за феномена конфликт и да
Участниците придобиват компетенциите да
•

изграждат чувствителност у обучаемите към съзнателното
възприемане на конфликтите в тяхното въздействие и да
размишляват за тях,

•

могат да научават обучаемите на конструктивно поведение по
време на конфликти с подходящи упражнения

покажат

на

обучаемите

чрез

подходящи

упражнения

възможности

за

конструктивно решаване на конфликти.
За постигане на целите учителите получават знания за стратегии за управление
на конфликти и предложения за действия, стъпки за разрешаване на
конфликти, които те използват в ролеви игри и осмислят. В допълнение фазите
на обучението имат за цел да осигурят на преподавателите методологическа
рамка, така че те да могат да практикуват в подходящи ситуации по време на
учебния процес тези упражнения с обучаемите.
Колко успешно ще бъдат разрешавани в бъдеще конфликтите зависи също
най-вече и от степента, в която учителите са готови активно да се стремят да
развиват конструктивна култура на справяне с конфликтите.
Това включва открито и честно обсъждане на съществуващите конфликти в
училище, тяхното описание (а не оценяване), възможност за изразяване на
емоционално объркване, без страх от присмех и съмнение, а в сътрудничество
за разработване на последиците от действия, които да служат за решаване на
проблема.

2. Работен план за обучението за повишаване на
квалификацията
За повишаването на квалификацията на преподавателите беше изготвен
следния работен план в съответствие с поставената цел на модула:
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петък, 28.09.2007
15.30 до 17.00 ч.

Приветствие
Модул 2 – Обратна връзка
Модул 3 – Планиране на времето
Конфликти - сентенции – и какво мислим за това
Цели на курса, въвеждане

17.15 до 19.00 ч.

Конфликтите от теоретична гледна точка:
Какво представляват конфликтите?
Причини, видове конфликти
Степени на ескалация при конфликти
Осмисляне на собственото поведение при конфликти

събота, 29.09.2007
8.00 до 12.00 ч.

Стратегии за преодоляване на конфликтите и тяхното
прилагане в практиката

12.00 до 12.30 ч.

Обедна почивка

12.30 до 14.30 ч.

Преодоляване на конфликтите – конструктивен
подход към конфликтните ситуации на основата на
избрани самостоятелно примери
• Методи за водене на разговори
• Конкретно за разговорите по време на конфликт
• Даване и приемане на обратна информация

14.30 до 15.00 ч.

Изводи за работното ежедневие

Планирани са и подходящи малки паузи.

3. Основни моменти на съдържанието
3.1 Какво е конфликт?
“конфликт” (лат. conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от “con” – със и
“fligo” – блъскам)
Междучовешки конфликт и ситуация, в която
- две или повече лица,
- едновременно,
- чрез несъгласувано или противоречиво мислене, чувстване, оценяване или
поведение,
- един друг се възпрепятстват или се нараняват.
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Той е последица от възприети разлики, които си противостоят и изискват
решение.

-

Конфликтите се възприемат като смущения, които влияят натоварващо и
прекъсват привичното протичане на действията.

-

Конфликтите са съставна част на всеки съвместен живот.

-

Собственото отношение към конфликта е от голямо значение дотолкова,
доколкото се преживява конфликта.

-

Нагласата въздейства

на

възприятието,
чувствата и
поведението.

-

Възприятието, чувствата и поведението въздействат върху преодоляването
на конфликта успешно или неуспешно.

Възприятие: Разпознавам ли навреме къде възниква конфликт или аз потискам
сигналите? (позитивно или негативно самостоятелно формулиране)
Чувства: Реагирам ли със страх и безпомощно или смело и решително?
Поведение: Подхождам ли към конфликта активно, открито и кооперативно или
го отклонявам, имам ли отрицателно отношение, реагирам ли агресивно?

3.2

Причини за конфликтите

Причините за конфликтите са изключително разнообразни. Включително към тях
се числят
-

недостатъчна комуникация

-

взаимна зависимост

-

чувство за неоснователно отношение

-

ролева неопределеност

-

невъзможност за справяне с конструктивна критика

-

несъвместими характери и нагласи

-

борбата за власт и влияние

-

недоверие, негодувание, гняв, чувствителност

-

неясно разделение на отговорностите

- различни системи за възнаграждение
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-

„загуба на лицето”

-

конкуренция за оскъдни ресурси.

3.3

Видове конфликти

В зависимост от причините и съответните ситуации има различни определения
на видовете конфликти:
-

Конфликти поради различна оценка или ценности (разногласие относно
цели, принципи, максими и ценности)

-

Конфликти поради преценка или възприятие (разногласие относно
пътища, различна оценка/възприятие на една съвместно преживяна
ситуация)

-

Конфликти при разпределяне (разногласие относно предоставянето на
ресурси)

-

Ролеви конфликти (различни ролеви очаквания)

-

Конфликти

в

отношенията

(разногласия

в

човешките/социалните

отношения)
-

Вътрешен конфликт (възникващ в лицето като конфликт при вземане на
решения и ролеви конфликт)

Различават се
- интраперсонални конфликти, които са в самото лице,
- интерперсонални конфликти, които са между лицата,
- вътрешногрупови конфликти, които са вътре в групите,
- конфликти в групи,

които са налични

между групите.
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3.4 Стълба на ескалацията – така може да се изтърколим
надолу
вътрешна модерация
1
2
3

външно влияние
4
5

арбитраж
6
7

завземане на
властта
8
9

печеля-печеля

печеля-губя

губя-губя

според Glasl, a.a.O.
Как могат да ескалират конфликтите става ясно от обяснението на отделните
стъпала:
1. стъпало: втвърдяване:
- Гледните точки се втвърдяват
- Напрежението е осъзнато
- Конфликтът може да бъде решен чрез разговор
2. стъпало: дебат:
- Поляризиране на мисленето, чувствата и желанието
- Съюзниците печелят
- Искане за имане на право
3. стъпало: действия:
- Убеждението, че „говоренето вече не може да помогне", нараства
- Загуба на емпатия към другия
- Нараства опасността от грешни интерпретации
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4. стъпало: имидж/коалиции:
- изграждане на слухове и клишета
- „партиите" започват борба
- Привличане на поддръжници
5. стъпало: „загуба на лицето”:
- открити нападки, които са насочени към загуба на достойнството на
противника
6. стъпало: стратегии на заплашване:
- Заплахите нарастват и от двете страни
- Чрез поставяне на ултиматуми се засилва ескалацията на конфликта
- Стесняване на възможностите за вземане на решение
7. стъпало: ограничени унищожителни удари:
- ... като подходящ отговор
- Преобръщане на стойностите: една относително минимална или
никаква собствена щета се очаква като печалба
8. стъпало: разединение:
- разрушаване и ликвидиране на противниковата система бива
преследвана интензивно като цел
9. стъпало: заедно в пропастта:
- тотална конфронтация
- унищожение на противника с цената на самоунищожението

3.5 Поведение при конфликти
Спектърът, по който реагират хората в конфликтни ситуации, е доста
разнообразен:
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Плахо поведение при конфликти

Агресивно поведение

страх от сблъсък

удоволствие от сблъсъци

самообезценяване

енергия, насочена срещу другите

лице напуска полето

лицето търси конфликт

отказва се необходимото действие

Който не е с мен, е против мен.

+

Поведение, подходящо при конфликт
увереност в себе си, оптимистична жизнена настройка
самоопределяне, осъзнаване на собствените силни страни
в състояние и готовност за поставяне под въпрос на собствените
възприятия и предположения
ориентиране на ценностите и толерантност
фантазия за творчески решения
способност за пренасочване на агресивна енергия

3.6 Възможно поведение при конфликт (според Gordon)
> справяне с конфликта чрез прилагане на сила
> справяне с конфликта чрез изтърпяване на прилагането на сила
> справяне с конфликта чрез партньорско решение на конфликта без
загуба и обработване на проблема
Справяне с конфликта чрез партньорско решение без поражение и обработване
на проблема – метод без загуба
1. стъпка:

точно описание на проблема,
изказване на различни потребности и/или страхове и приемане
без оценяване (Няма погрешни страхове!),
създава се многообразен спектър от мнения
перспективите се сменят и се обсъждат, това означава да се
приеме гледната точка на другия с цел разбиране на други
възгледи
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2. стъпка:

формулиране на цели чрез участниците в конфликта, съвместно
изготвяне на предложения за решения,
събиране на решения (количеството преди качеството, без
оценяване!)

3. стъпка:

оценяване на решенията (приемливи/неприемливи),
да се имат предвид последиците

4. стъпка:

избиране на най-добрите решения,
взимане на съвместни решения

5. стъпка:

планиране на решението и
осъществяване

6. стъпка:

проверка на резултата

3.7

Справяне с конфликти:

3.7.1 Фази на работата с конфликти
1. Задача (вътрешна и външна)
2. Анализ на конфликта
 Кой участва в конфликта? Какво правят участниците? Защо те правят
това?
 За какво става въпрос в конфликта?
 До какво степен е ескалирал конфликтът?
 Къде са точките за обръщане на този конфликт?
 За какъв конфликт става дума? Какви са причините?
3. Съставяне на план за управлението на конфликта
4. Консолидиране на конфликта
3.7.2 Справяне с конфликти: Методи за водене на разговор








активно слушане
предаване на факти, описание
аз-послания
преформулиране, притъпяване
ненараняващо споделяне на гнева (= конфронтация)
обратна информация
съблюдаване на техниките за поставяне на въпроси (отворени въпроси)

форма:

отделни разговори
брейнсторминг
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3.7.3 Справяне с конфликти: Провеждане на разговор по време на
конфликт
Създаване на подходящи външни условия:
- наличие на време
- ............
Създаване на готовност за разговор
Назоваване на повода за разговора
Назоваване на целите, обяснение на подхода, определяне на времевите рамки:
- Имате ли малко време за мен? Бих желал да разговаряме с Вас за ... .
- .............
Представяне на проблема и анализиране:
- Описание и чувства: „Смущава ме...", „Дразня се от ..."...
- Анализ на позициите, целите и потребностите
1. Чрез активно слушане, допълнителни питания (отворени въпроси)
- Преформулиране на собствените упреци в желания и очаквания
2. „Бих желал ...", „Очаквам от Вас ..."
Събиране на съвместни решения / договаряне на решение
- Количеството преди качеството!
- Оценяване на решенията!
- Избиране на най-доброто решение и постигане при това на консенсус!
3. При оплаквания от партньора в разговора да се пита за конкретни
желания: „Какво конкретно очаквате от мен?" „Какво точно искате
от мен?"
Планиране на решението, изпълнение и контролиране
- Ясни договорености!
4. Кой? Какво? До кога?
- Проверка!

4. Дидактическо – методически подход
Въвеждане в обучението
Първият контакт в групата служи за настройване на темата. Във всеки един от
четирите ъгъла на семинарното помещение се намира върху флипчарт по една
мисъл по темата „Конфликти":
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•

Произходът на всички конфликти между мен и моя ближен е в това, че аз
не казвам какво мисля, и че не правя това, което казвам.
Martin Buber (1878-1965)

•

Конфликтът между поколенията парадоксално се проявява в
пълен унисон: децата не искат да говорят, родителите не слушат.
Andrzej Majewski (род. 1966)

•

Когато газиш през реката, не недоволствай заради крокодила! (от Гана)

•

Който казва истината, се нуждае от бърз кон. (от Русия)

Преподавателите избират една мисъл, с която правят определени асоциации и
се отправят към съответния ъгъл на помещението. Така спонтанно възникват
четири групи, в които следва обмяна на мисли по отношение на съответната
мисъл.
Следва в пленум от всяка група кратка обратна връзка относно дискусионните
моменти. Тогава, свързано с представянето на информацията, се разясняват
целите, съдържанието и методическият подход на обучението.

За да можете да поставите преподавателите в състояние да могат да изразят
на основата на осъзнати пропуски специфичните очаквания от обучението, те
трябва да имат възможност да навлязат по-дълбоко в темата.
От една страна за това служи въпросник, който изисква от преподавателите
позициониране по отношение на темата. В пленум се обсъждат следните теми:
•

Как преживяваме конфликтите?

•

Има ли ситуации, в които си заслужава да избегнем конфликта?
Обосновете Вашето мнение!

•

Какво означава да се изправиш пред конфликт?

От друга страна чрез използването на така нареченото питане посредством
картончета (взето от метода модериране) се обсъждат емоционалните аспекти.

Преподавателите допълват на картончета следното начало на изречение:
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Когато мисля за конфликти, през главата
ми минават очаквания, желания,
страхове, като например …

Картончетата се закачат на дъска с пинчета, извеждат се основните моменти
по отношение на темата. Накрая се формулират конкретните очаквания от
обучението за повишаване на квалификацията и се изясняват в сравнение с
целите.
Теоретична част
В началото става дума за разясняване на понятието: какво е конфликт?
Даденото тук разяснение се основава на дефиниции от психологията и
социалните науки.
Важно е разграничаването между конфликт и проблем, защото това има
значение за начина на водене на разговора. По-нататък ще се спрем на
причините за възникването на конфликти и видовете конфликти. В заключение
в залата се дава твърдението:
Конфликтите са шанс и заплаха едновременно.
На това място трябва да се обмисли собственото поведение по време на
конфликт. За това служат подготвените въпроси (виж работния материал), на
четири от които като начало трябва да се отговори в лявата част във вид на
самостоятелна работа. Като втора стъпка се образуват малки групи, съвместно
се обобщават мнения и се записват в дясната колона на работния материал.
Тъй

като

конфликтите

най-често

се възприемат

отрицателно,

с

това

упражнение се дава възможност да се покаже, че даже и в тази група от
преподаватели може да се изходи от различен сравним опит и затова се
очертава като логично едно замисляне за предприемане на конструктивен
подход при наличие на конфликти.
Чрез обработването на степените на ескалация при конфликти трябва да бъде
представена интензивността на различията, представени на различните
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стъпала. Първоначално възприетите различия в мненията могат да се развият
в изразени конфликти и дори да ескалират.
Преподавателите

осъзнават

какво

значение

има

разпознаването

на

съответната степен за правилния избор на действия за справянето с
конфликта. Биват въведени понятията: привидни конфликти, странични
конфликти (степени 1-3), централни конфликти (степени 4-6) и екстремални
конфликти (степени 7-9).
В последствие на основата на конкретен пример се прави примерна
визуализация на конфликт с помощта на т.н. анализ на паяжината. В центъра
стоят следните аспекти:
•

Кой участваше в конфликта (участници)?

•

Какво правят отделните участници? (описание на поведението)

•

Какви мотиви имат отделните участници?

По този начин се представя най-общо структурата на един конфликт –
необходима предпоставка за анализ на конфликта. За наблюдателите на
структурата се появява предимството, че вече могат да реагират на конфликта
от гледна точка на мета-нивото убедено и по същество. За да може да се
прибегне до разглеждане на конфликтите по време на упражненията на
основата на реалистични примери, трябва да е налично определено количество
от примери за конфликти. Затова преподавателите получават възможността да
представят конкретни, преживени от тях, конфликти. По този начин се
облекчава представянето на конфликта, като преподавателите използват току
що представения мрежови анализ със съответните въпроси. Важно е също така
да се направи оценка на конфликта в съответствие със степените на
ескалация, защото от нея зависи кой вид решение на конфликта ще бъде
избран.
Накрая на тази самостоятелна работа всеки един от преподавателите
разяснява в пленум избраната конфликтна ситуация. Записките се закачват на
корковата дъска и се сортират според следните опорни точки:
•

конфликти, при които обучаемият има проблем,

•

конфликти, при които преподавателят има проблем,

•

оплаквания и упреци, които могат да доведат до конфликтни ситуации.
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Това разграничаване е необходимо, за да се разбере с каква техника на водене
на разговор може да бъде разрешен конфликтът.
Стратегии за управление на конфликти
Според модела на Блейк и Мутон се различават пет стратегии за управление
на конфликти, а това зависи от степента на съобразяване със собствените си
нужди и потребностите на другите. От това се получават пет типа поведение в
конфликтни ситуации. Само ако желанието на двете страни има за цел да реши
проблема в интерес и на двете, се постига печеливша ситуация. Тя води до
развитието на дългосрочна и издръжлива връзка на сътрудничество. Привидни
решения на конфликти в областта на други квадранти води до ситуации, в които
има печеливши и губещи, или само губещи, резултатът е недоволство. Освен
всичко друго, това е и въпрос на вътрешна настройка на лицето, което се цели
при управлението на конфликти. Ако е представена вътрешната позицията, че
при разрешаване на конфликти по принцип трябва да има губещи, то тогава и
преговорите ще бъдат продължени в съответствие с това. При тези
обстоятелства не е възможен основан на сътрудничество и подходящ за
използване начин на управление на конфликти. При това също така трябва да
бъде посочено, че в зависимост от ситуацията всяка форма на разрешаване на
конфликти има своето място.
Използвайки примера "Историята на магаретата" (виж работния материал)
могат отново да бъдат представени графично и обсъдени различни стратегии
за решаване на конфликти.
Теория на Гордон за управление на конфликти
Формата на управление на конфликти, която залага на кооперирането, се
определя в теорията на Томас Гордон като „управление на конфликти чрез
партньорско, лишено от поражение решение на конфликта". Той показва до
каква степен този метод е от особено значение в педагогическата работа.
За да станат ясни на преподавателите чувствата при прилагането на сила,
изтърпяване на демонстриране на сила или в една ситуация на двустранна
победа (win-win), се взима за основа познатата игра на дама/мелница.
Преподавателите се разделят на две групи.
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Правилата на играта гласят, че групите последователно слагат техните цветни
картончета на полетата на игровия материал:

Когато една от групите е положила четири карти от един цвят вертикално,
хоризонтално или по диагонал, получават една точка. Опитът показва, че
групите не допускат да се стигне до този резултат. Накрая те са обезкуражени,
защото никоя от групите не получава нито една точка.
Изхождайки от този опит се посочват положителните чувства, които могат да
предизвикат една win-win-ситуация. Предпоставка за това е участниците да не
упорстват за тяхната позиция, а предварително да дадат израз на техните
потребности.

Теорията на потребностите на Маслоу
На това място се обяснява пирамидата на потребностите на

Маслоу и се

представя във връзка с предотвратяването и управлението на конфликти. На
основата на конкретни примери се
•

разяснява поведението като разрешаването на потребностите,

•

показва, че потребностите на двама души могат да бъдат различни и да
доведат до конфликт,

•

обяснява как посредством познаването на потребностите на две лица
може

да

бъдат

решени

конфликти

и

постигната

взаимна

удовлетвореност.
Един пример трябва още веднъж да изясни значението на взимането под
внимание на потребностите на другия:
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Две сестри се карат за един портокал. Всяка от тях иска за себе си целия
портокал. Майката се намесва в спора като очевидно справедливо разделя
портокала и дава на всяко от момичетата по една половина. Една от сестрите
изяжда вътрешността на своята половина и изхвърля кората, другата сестра
изхвърля вътрешността и използва кората, защото иска да изпече сладкиш с
нея.
Взетото от майката решение не прави нито едната, нито другата сестра
щастлива. Това се дължи на факта, че тя е действала само на основата на
заеманата от всяка от сестрите позиция „Искам (целия) портокала". Ако тя
беше попитала за нуждите на двете сестри, резултатът щеше да бъде друг,
така както и настроението на сестрите.
Не позициите, а потребностите трябва да бъдат взимани под внимание! – Това
е един от принципите, който отговаря също така и на концепцията на воденето
на преговори на Харвард.
Практическа част
След това треньорът съвместно с преподавателите провежда ролева игра в
съответствие с управлението на конфликти според Гордон. При това се спазват
стриктно шестте стъпки, обръща се внимание на съответстващото описание на
случая, не оценяване!, както и на техниките АЗ-послания и активно слушане.
Образуват се малки групи, които използвайки метода на Гордон трябва да
симулират пълноценни разговори като по време на конфликт. Темите са взети
от събраната база примери за конфликти.
Също на това място се обръща още веднъж внимание на съществените
техники за водене на разговор, които бяха назовани в работния материал и току
що преподавани в рамките на модул 2.
От полза ще е да бъде определен и по един наблюдател паралелно на всеки
двама партньори в разговора, който ще следи спазването на правилата.
След всяка ролева игра протичането на разговора се обсъжда както от двамата
участника в разговора, така и от наблюдателя.
В заключение наблюденията от тази практическа работа се споделят в пленум.
Във втората част се развиват стратегии за поведение на основата на
реалистични конфликти (вж. базата конфликти) за тяхното решаване. При това
става дума за
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•

конфликти, които на основата на оплаквания, упреци, оскърбления са
осъзнати при тяхното възникване и могат да бъдат обработени с помощта
на метода на U-процедурата (вж. работния материал),

•

конфликти, които започват да ескалират и могат да бъдат разбрани на
основата на модела на Бекер (моделът за примера с притчата, вж.
работния материал).

Обратната информация като метод
Често се случва така, че започването на конфликта е забелязано по-рано. Един
от начините за предотвратяване на конфликти е чрез даване на обратна
връзка.
С фийдбек се обозначава вербална реакция към лице, което получава
информация за това как неговото поведение се възприема и разбира от
другите. Лицето трябва само да реши дали да промени поведението си в
резултат на обратната връзка. Правилата за даване на обратна информация са
обобщени в работния материал.
Изводи от обучението
Последната част на обучението служи на формулираните в началото въпроси
как може в колегията да бъде развита конструктивна култура на управление на
конфликти.
Ситуацията в края на обучението предразполага за обсъждане, на базата на
новите знания, как може да бъде приложено наученото в професионалното
ежедневие.
Преподавателите се разделят на две групи и отговарят с помощта на метода
брейнсторминг на поставените въпроси. Следва визуализация на листове за
флипчарт:
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1. Какво искаме да съхраним при
възникнали конфликти и за в
бъдеще?

2. Какво искаме да променим в
общуването с нас самите и с
обучаемите?

3. Какви трудности трябва да
очакваме?

4. С кои първи стъпки искаме да
започнем?

От първия въпрос трябва още веднъж да стане ясно, че има определен опит,
който си заслужава да бъде съхранен. Оставащото осигурява една определена
сигурност, собственото самочувствие се засилва и на тази основа се появява
мотивацията да се размишлява върху следващи промени. Вторият въпрос дава
ориентация към размишление върху по-нататъшното развитие. Предимство е
предварително да бъдат пресметнати евентуалните трудности, за да не се
получат изненади заради тях и за да могат да бъдат предприети превантивни
мерки. Тези размишления се покриват от третия въпрос.

Въпрос 4 дава

ориентация към първите конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети,
за да бъде задвижен процесът на развитие. След фазата на груповата работа
всяка група презентира своите представи в пленум.
Това упражнение служи, за да
•

бъде окончателно обмислено учебното съдържание на обучението от

всеки участник сам за себе си,
•

бъде дадена перспектива за това, как също и в професионалното
ежедневие могат да бъдат следвани конструктивни решения на
конфликти,

•

бъдат зададени размисли, как може да бъде тематизиран с обучаемите
феноменът конфликт.

Етап на обратната информация
Обучението за повишаване на квалификацията завършва със заключителна
„светкавица".
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5. Материали / фолиа / образци
Размисли за конфликтите

Endres-Lernteam,
a.a.O.

Когато конфликтите се превръщат в
безкрайна кавга, най-често основата за това
е, че тези хора не са се научили да гледат с
очите на другия, да слушат с ушите на другия
и да чувстват със сърцето на другия.
(неизвестен)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 22 -

Име: ________________________________________________
В следващия въпросник имате възможност да получите критичен анализ на
Вашия опит по време на конфликти.
Сложете възможно най-спонтанно кръстчета в квадратчетата: 1 = никога, 2 =
рядко, 3 = понякога, 4 = често, 5 = в повечето случаи
Моят опит с конфликти

1

2

3

4

5

1. Да се избягват конфликти означава да се
живее по-спокойно.
2. По-добре да издържиш, отколкото да
отстъпиш.
3. Предпочитам да страня от каращи се хора.
4. Човек може да отстоява позицията си и да
се наложи само тогава, когато той мисли
това, което казва.
5. Щом вярвам в победата, ще печеля.
6. С приятелски думи не се печели нищо.
7. Примирието още не е победа.
8. Който отстъпва, губи лицето (достойнството)
си.
9. Една порядъчна караница раздвижва
кръвообръщението.
10. Най-добрите решения се получават при
открит конфликт.
11. Само аргументирането не помага, човек
трябва да се наложи.
12. В този свят силата върви преди правото.
13. Когато става дума за право, не мога да взема
предвид връзките.
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14. Когато оставям настрана една караница,
става само по-лошо.
15. Човек може да отстоява позицията си и да се
наложи само тогава, когато той мисли това, което
казва. Новият подход е половин победа.
Броят на отбелязванията във всяка колона ...
... умножен на фактора в горния ред

Endres-Lernteam,
a.a.O.
Конфликтно поведение
1. Най-напред попълнете само лявата колона!
2. Разменете Вашите резултати в групата. Допълнете дясната колона.
3. Обсъдете,доколко Вие приемате и разбирате околните в тяхното
различно поведение по време на конфликт!
Как оценявам конфликтите?

Как хората около мен оценяват
конфликтите?

Кои ситуации са за мен
заредени с конфликт?

Кои ситуации са за хората около мен
заредени с конфликт?

Как реагирам най-често?

Как реагират най-често
околните?

Защо реагирам така?

Защо околните реагират така?

4. Какво планирате да предприемете в бъдеще?
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Връзка между потребности и конфликти

Пирамидата на Маслоу (Maslow) „Йерархия на потребностите"

потребност от
самоосъществяване

растеж, развитие,
прилагане на
полезността на
собствените способности

потребност от

самоуважение –

признание, внимание,

увереност в себе си -

успех

постижения, статус,
име, престиж

потребност от

връзка, приятелство,

любов и

принадлежност

принадлежност

към група

потребност

ред, защита, доверие,

от

закони

сигурност

потребност за

хранене, пиене,

физическо

подслон, сън, секс

оцеляване

Ние всички заедно имаме тези човешки основни потребности.
Ние се държим така, че да можем да задоволим тези потребности.
Това означава, че поведението представлява „решението" за
задоволяването на потребностите.
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Управление на конфликти: стратегии
Възможности за конфликтно поведение - 5 конфликтни стила (според
управленския модел на Blake & Mouton)

Взимане под внимание на собствените
интереси

налагане

сътрудничество

- губещ/
+ печелещ

+ печелещ /
+ печелещ

компромис
-/+ губещ & печелещ /+ губещ & печелещ

оттегляне
- губещ /
- губещ

предаване
+ печелещ /
- губещ

Съобразяване с потребностите на другите

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 26 -

Кавгата на магаретата

Mokrosch, a.a.O.
Можеха ли магаретата да намерят друга мирна възможност за решение?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Управление на конфликти: Справяне с конфликтни ситуации
Справяне с оплаквания, упреци, оскърбления

П
Р
О
Ц
Е
С
Н
А
Р
А
З
Б
И
Р
А
Н
Е

степен 1
оплаквания
упреци
обиди
„Ами Вие ..."

степен 7
решения
договорки
съглашения
„Държа..."
„Трябва да се направи
следното…”

степен 2
чувства, мисли
гняв, ярост, яд
„Бих могъл да Ви ...“

степен 6
Предложения за решение
„Предлагам ...“
„Препоръчвам ...“

степен 3
сигурност в действията
безпомощност
„А какво точно трябва да
направя?“

П
Р
О
Ц
Е
С

степен 5
изясняване на проблема
помощ
„Бих желал заедно с Вас ...“

Н
А

Р
Е
Ш
Е
Н
И
Е

степен 4
проблем
беда
жизнена ситуация
„Става дума за ...“

Miller, a.a.O.
Степен 1: Когато Вие долавяте само тази степен, вероятно Вие сте възмутени от
поведението
Степен 2: Когато Вие долавяте степен 2, Вие сте в състояние да разберете.
Степен 3: Когато Вие долавяте степен 3, Вие евентуално сте готов и сте в
състояние да помогнете.
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Степен 4: Когато Вие долавяте степен 4, Вие разбирате „нетактичността" или
агресията като вик за спешна помощ.
Справяне с конфликти (Работа с казуси)

задачи за
модератора

задачи, които се
поставят пред групата

забележки

описание на
конфликта
• представяне
на конфликтната
ситуация
субективно объркване
• Какво бихте
изпитали
спонтанно?
• Как бихте
реагирали
спонтанно?
• След определено
време какви чувства
бихте осъзнали?

Разпознаване на
проблема/ печелене на
информация
• Кои са лицата,
участващи в
конфликта?
•

Обърнете
перспективата: Как
мислят и се
чувстват
участващите лица?

•

•
•

Лицето е завладяно от
чувства: възмущение,
гняв ...
Голяма е вероятността
за непремерена реакция
смущение, загриженост,
страх,...

•

анализиране

•

слушане, а не
оценяване!
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Обективна значителност
преценяване:
(привиден, страничен,
централен, екстремен
конфликт)

От тази преценка зависи видът
на действието:
1. спиране на грешното
поведение (Веднага
престани! задържане,
заставане по средата,
между)
2. разбиране на начина на
поведение (вж. стр. 15)
3. действане (вж. сл. точка)

Намиране на
решение
Да се запишат
всички назовани
алтернативи!
Проверка на
възможните
действия

Алтернативи за
поведение
• Назовете
възможностите за
постъпване!
• Обсъдете
смислеността на
предложенията!

брейнсторминг:
количеството пред
качеството

Взимане на
решение

решаване
• Дайте концепция на
смислен вариант за
поведение на
преподавателя/обучителя/социалния
работник!

Изводи

Обобщаване на начина на Развийте професионална
постъпване
дистанция:
• Обобщете този
• Вътрешно отстраняване
пример!
• Действане с чувство, но
не с афект
• Какви изводи
• Да не намесваме
направихте за
отношенията/връзките
Вашето собствено
• Съчувствие, но не
поведение като
състрадание
преподавател/обу• АЗ-послания
чител/социален
• Активно слушане
работник в този
• търпение
случай?

a) оценяване:
положителни отрицателно
b) възможни последици
от съответното
предложение
В случай, че не можете да
обедините мненията си, е
възможно да бъдат дадени
също така и два или
максимално три варианта.

по Becker, a.a.O.
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Мирът трябва да се изстрада
„Две кози се срещат на тесен мост, който води над буен планински поток. Те не
могат да се върнат назад, иначе ще паднат.
Те не могат да минат една покрай друга, иначе ще паднат. Не могат да се борят
една с друга, защото биха паднали.
Какво да правят?
Едната се навежда, за да пусне другата да стъпи върху нея и да премине. – Така
човек трябва да пострада онеправдан в името на мира и да се остави да бъде
настъпен."
Мартин Лутър, 1536

Даване и получаване на обратна информация

Какво е фийдбек?
= обратна информация, обратна връзка
- споделяне относно друго лице, за групови процеси,
за това как аз ги възприемам, разбирам, преживявам,
което значи какви чувства и начин на поведение имам.
Какво предизвиква обратната информация?
Положителната обратна връзка по правило се приветства положително
(стабилизира, стимулира).
Отрицателната обратна връзка смущава самооценката, действа по правило
когнитивно и емоционално натоварващо.
Правила на обратната информация
 Давай обратна информация, когато и ти можеш да изслушваш другия!
-

Не в натоварени с афект ситуации

-

Допитване за готовност („Имаш ли нещо против, ако аз сега на теб ...")

 Обратната връзка трябва да бъде толкова конкретна, колкото може да е.
-

Трябва да се отнася до конкретно поведение, а не да поставя под въпрос
лицето като цяло. („Ти ме смущаваш, когато си бъбриш със съседа си."

-

Трябва да бъде подробно описана. („Когато говориш с мен, и при това не
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ме гледаш, а си потръпваш с пръстите по масата,...")
 Споделяне на възприятията като възприятия, на предположенията като
предположения, на чувствата като чувства!
-

Собствените чувства не бива да бъдат възприемани или интерпретирани
като свойства на другия/те. („Ядосва ме, когато ..." вместо „Ти си
невъзможен ...")

 Обратната връзка трябва да бъде субективна.
(„Аз имам впечатлението ..." вместо „Човек има впечатлението ...")
 Обратната връзка трябва да следва възможно най-непосредствено (освен в
заредени с афект ситуации
-

Ограничаване на ниво „тук и сега"
(„Ти току що ...")

 Обратната връзка трябва да може да бъде приета съдържателно.
-

Чрез позитивно начало
(„това го правиш чудесно, но ...")

-

Обвързване на негативна обратна връзка с позитивна

(„... и при това теб не можеш да те надвиеш при смятането наум.")
– от негативното поведение да се изработи позитивен аспект
(„За теб разбира се има смисъл първо да ..., но на мен това ми действа ...")
 Обратната връзка трябва да взима предвид капацитета на възприятие на
информация на другия.
 Обратната информация не бива да е
-

генерализиране

„Ти винаги правиш ..."

-

поучаване

„Така не се прави."

-

оценяване

„Ти си глупав."

-

интерпретиране

„Това е само израз на незрялост."

-

спекулиране

„Вече знам, че ти отново и отново ще правиш

същата грешка”.
-

анализиране

„Ти си егоист и незрял, и затова ти ще ..."

-

обобщаване

„Човек би могъл да си помисли, че ти ..."

-

„унищожаване“

чрез изключително негативна обратна връзка
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 Правила за възприемането на обратната информация
-

Приема се, когато човек е в състояние за това

-

Съобщаване, когато човек не е в състояние да възприеме обратната
информация

-

Приема се, което означава, че преди всичко се слуша спокойно
Даване на обратна информация
Възприятие – Влияние - Желание
•
•
•

Описание на конкретно наблюдение: Какво
беше моето възприятие?
Собствена интерпретация:
Как това ми въздейства?
Желания, евентуално предложения:
Какво желая аз?

Получаване на обратна информация
Възприятие – Влияние - Желание
•
•
•

Правилно слушане, възприемане на
възможно най-много информация
Без отбрана, иначе страда слушането
Евентуално допълнително питане!
Правилно ли разбрах, че ...
Бих искал да узная още, ...
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Използвайте шанса на сполучливата комуникация, за да можете да се
справяте успешно с конфликтите.

„Конфликтите са солта в супата на
междучовешките отношения в
живота. Те изнервят, но без тях
няма напредък.” Александър
Редлих

6. Литература
Becker, G. E.:

Lehrer lösen Konflikte, Weinheim und Basel 2006

Endres-Lernteam:

Die Kladde, St. Blasien, 1999

Faller, K. u. a.:

Konflikte selber lösen, Mülheim a.d.R., 1996

Glasl, F.:

Selbsthilfe in Konflikten, Stuttgart, Bern 2004

Gordon, Th.:

Lehrer-Schüler-Konferenz, München 1995

Jefferys-Duden:

Konfliktlösung und Streitschlichtung, Weinheim und Basel

2000
Keller, G.:

Konfliktmanagement in der Schule, Seelze 2001

Lumma, K.:

Strategien der Konfliktlösung, Hamburg 2006

Miller, R.:

Stoppen - verstehen - verändern helfen, in: Lernende

Schule,
Heft 13, 2001
Mokrosch, R.:

Gewalt, Donauwörth 2000

Motamedi, S.:

Konfliktmanagement, Offenbach, 1999

Philipp, E., Rademacher, H.: Konfliktmanagement im Kollegium, Weinheim und Basel
2002
Säbel, H.:

Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern!, Würzburg 1999

Walker, J.:
Mediation in der Schule, 2001
Zuschlag, B., Thielke, W.: Konfliktsituationen im Alltag, Stuttgart 1998
www.zum.de/Faecher/evR2/BAY real/7/7.5/k

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 34 -

