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Abstract: The article presents an analysis of the results of a study conducted in seven schools in the country 
with children in the third grade. The research was carried out within a form-tutor class, as a part of the appro-
bation of a model for forming personal and social competence (within 6 separate form-tutor classes). The pur-
pose of the study is to establish children’s perspectives about tolerance and empathy, identify children’s skills to 
manifest respect and compassion, and aid those in need. The main tasks of the study are tracking the reactions 
of third graders to a problematic situation presented through a case; identifying children’s views on tolerance, 
empathy, and support for others; establishing children’s abilities to distinguish between acceptable and unac-
ceptable behavior. The results, indicating the positive attitudes of third graders toward providing help and sup-
port, exhibiting respect and tolerance, were collected, processed, and analyzed through the research methods 
projective methodology, and content analysis.
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Въведение 
В съвремието се наблюдава парадоксална тенденция. Вместо необходимостта от фокус върху изграж-

дане на социална компетентност да намалява, поради развиващи се от векове социални, културни, поли-
тически и др. промени, свързани с отричането на неадекватни в днешно време обществени норми, поли-
тики и практики и установяването на ключови нравствени ценности, на значимостта на правата на чове-
ка, тази потребност се засилва все повече. Актуалната належаща нужда от формиране и развитие на цен-
ности като толерантност, солидарност, социална отговорност, на умения за проява на уважение, съчувст-
вие, емпатия, за осъществяване на хармонична комуникация се доказва почти всекидневно, на база случ-
ки като боеве между деца, насилие към хора и животни, нетолерантно отношение от учители към деца, 
от ученици към учители, данни за осъществяван физически, психически и вербален тормоз в семейства-
та, статистики по отношение психо-емоционалното състояние на децата. 

Различни доклади, изследвания и новини информират за съществуващи проблеми с тормоза в учили-
ще, за апатия и бездействие на граждани, свидетели на нетолерантност и дискриминация, за незаинтере-
сованост към опазване чуждото здраве и живот, към оказване на съдействие, помощ и подкрепа. В пуб-
личното и научно пространство се осъществяват множество дискусии по темите за нравствените ценнос-
ти, моралните норми, добродетелите и човечността, но в действителността често се проявяват отличава-
щи се от концепцията за хуманизъм и демократичност нагласи и недостатъчно пълноценното формиране 
на социална компетентност у хората. 

Теоретичен обзор
Толерантността, емпатията, оказването на подкрепа, способностите за проява на уважение и съчувст-

вие, за разграничаване на приемливо и неприемливо поведение са сред значимите елементи в обсега на 
социалната компетентност. В продължение на десетилетия редица учени насочват изследователския си 
интерес към компетентностите, в това число и към социалната. 

Тезата на Л. Андреева [1], коментираща съдържателното поле на тази компетентност, е по посока съ-
четанието от самопознание, познание за другите и умение за разчитане на социалните ситуации. Според 
авторката, развитието на социалната компетентност е гарант за разрешаване на социални конфликти и 
предполага наличие на умения за управление на социални контакти. Според Б. Мизова и С. Цветанска, 
„социалната компетентност е свързана с „интерперсоналността“, със способността на личността да създа-
ва и поддържа значими и пълноценни връзки и отношения с другите“ [2]. 
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Изследвайки подробно в практически план същността на споменатата компетентност, Р. Стаматов  я 
определя като: „многомерен конструкт, който осигурява постигане на различни цели от пространство-
то на социалния живот на Аз-а, който е живот с другите“. Според автора, „социалната компетентност ин-
тегрира различни съдържания (способности, когниции, емоции, качества на Аз-а, поведения), които оси-
гуряват постигане на цели, признати като ценни в съществуващия социален контекст и култура“ [3]. В. Гю-
рова счита социалната компетентност за неразделна част от интеркултурната, чиито основни компонен-
ти според авторката са: комуникативността, емпатията, неконфликтността, толерантността, способността 
за осъществяване на  пълноценни междуличностни взаимодействия [4].

Социалната компетентност е една от осемте, описани в Европейската референтна рамка относно клю-
човите компетентности за учене през целия живот1. Съставителите на Препоръката комбинират лично-
стна, социална и компетентност за придобиване на умения за учене в една група (отчитайки взаимосвър-
заността им), прецизирайки най-съществените знания, умения и отношения, потребни с оглед формира-
не и развитие на тези компетентности. Специфично относно социалната компетентност, като важни са ха-
рактеризирани знанията по отношение „разбирането на кодексите на поведение и правила на общуване, 
общоприети в различните общества и среди“2. Изброените необходими умения включват: конструктивна 
и пълноценна комуникация в разнообразни среди и ситуации; съвместна работа в екипи, сътрудничество 
и съдействие; „демонстриране на толерантност, изразяване и разбиране на  различни гледни точки, как-
то и способност за вдъхване на доверие и за съпричастност“3. Третият елемент, нагласите, конкретно от-
насящи се до социалната компетентност, са представени последния начин: „нагласа за сътрудничество, 
отстояване и почтеност /…/ уважаване на различността на другите и на техните нужди, както и готовност 
за преодоляване на предразсъдъци и за постигане на компромис4.

Прегледът на вариативните формулировки за понятието „социална компетентност“, част от които ак-
центират върху идентични специфики и характеристики, позволява конструирането на обобщена де-
финиция: социалната компетентност представлява комплекс от знания, умения и отношения, насочен 
към адекватна преценка и оценка на социални ситуации, включително успешно „разчитане“ на чуждите 
действия и намерения, чувства и потребности и съобразяване с тях, осъществяване на пълноценна и пол-
зотворна комуникация и съ-съществуване, съжителстване с другите индивиди в обществото, основано на 
ценностно-базирани, нравствено-ориентирани конструктивни междуличностни отношения.

В научната литература се разисква и структурата на горепосочената компетентност, коментирана съ-
образно различни аспекти и гледни точки: като проявление на съдържанието и насочеността на социал-
ното формиране (В. Антонова, В. Исакова, В. Калинина); като съвкупност от общи показатели, отразява-
щи съдържанието ѝ и определящи възможностите за нейното формиране (Т. Кавел, Р. Стаматов, И. Сам-
сонова, Д. Цветков). 

Т. Кавел (1990) изготвя модел, описващ структурата и съдържанието на социалната компетентност, 
включващ компонентите социално приспособяване, социално изпълнение и социални умения. Авто-
рът определя и набор от способности, съществени за социалното функциониране на личността и гру-
пирани в три измерения: умения за кодиране на информацията (рецепция, перцепция и интерпрета-
ция на социални стимули и ситуации, разпознаване, дефиниция и разрешаване на проблеми, опреде-
ляне на социални цели, емпатия, разпознаване на чуждите намерения и потребности); умения за взе-
мане на решения (търсене, апробация и избор на подходящ отговор, действие); подбор на действие и 
съобразяването му с чувствата и потребностите на останалите; умения за изпълнение (саморегулация, 
планиране на поведението, управление на действията, съобразяване на вербална и невербална кому-
никация с другите) [5].

Разсъждавайки относно компонентите на социалната компетентност, И. Зимняя [6], обособява някол-
ко групи: опазване на здравето, социално взаимодействие, комуникативни компетенции, информацион-
но-технологични и граждански. Друг ракурс в разглеждането на компетентността предлага Г. Богачева [7], 
определяйки структурата ѝ като обвързана с нейното осъществяване: целеполагане – отдаденост на ре-
шаване на проблема, поставен пред индивида; склонност към перспективно мислене за очаквания ре-
зултат; търсене и отчитане на обратна връзка; интелектуална ориентация към другия (разгадаване на чув-
ствата му, управление на собствените чувства, емпатийно поведение); социална мобилност/активност 
(поемане на риск в осъществяването на конкретна дейност, доверие в субективните резултати и оценки, 
поемане на персонална отговорност).   

На база интерпретациите на изследователите може да се заключи, че два от основните компоненти 
на тази компетентност са толерантността и емпатията, в съчетание с ценности като солидарността и съ-
причастността, качества като съчувствието, оказването на помощ, подкрепа и съдействие, сътрудничест-
вото, умения за проява на уважение и разбиране. 



196

Образование и технологии 13/2022

Емпатията и толерантността са в пряка взаимовръзка . Способността за вникване в, осмисляне, раз-
биране и уважаване на чуждите емоции и чувства (емпатията) се явява предпоставка и за приемането на 
различията между хората, включително разнообразните възгледи и убеждения, проявата на съпричаст-
ност, уважение и вежливост, стремежа към конструктивни интеракции с околните (толерантност). И ем-
патията, и толерантността, заедно с прилежащите им набор от качества, умения и характеристики, са от 
изключителна важност за пълноценното функциониране на обществото и устойчивото му развитие, тъй 
като опосредстват мирните и хармонични взаимоотношения, сътрудничество между хората, без оглед на 
различията им, ориентирано към едно по-добро, по-хуманно, по-миролюбиво бъдеще.

Отчитайки същественото значение на социалната компетентност (също личностната) за цялостното 
формиране на детската личност, прозира необходимостта от структуриране на педагогически модели, 
ориентирани към осъществяване на възпитателни взаимодействия в насока изграждане компоненти на 
споменатите компетентности у децата. Такъв е и замисълът, заложен в авторов модел за формиране на 
личността и социална компетентност. Моделът е апробиран в шест часа на класа (като неурочни форми 
на възпитание) и съдържа шест тематични области. Една от темите е посветена преимуществено на толе-
рантността и емпатията към околните, оказването на подкрепа и проявата на уважение. В рамките на те-
мата е интегрирана и проективна методика, чрез която е извършено настоящето проучване. 

Методология 
Извадката на изследването включва 320 деца в трети клас, от седем училища в България, в градовете 

София, Ловеч, Троят, Тетевен, Луковит, Априлци и Разград. Проучването е проведено в една паралелка в 
град София и в по две паралелки в останалите градове. 

Целта на изследването е: идентифициране възгледите на децата относно толерантността и съпри-
частността, констатиране развитието на уменията им да проявяват уважение и солидарност, да оказват 
помощ и подкрепа. Основните задачи на изследването са: да се проследят реакциите на третокласници-
те към проблемна ситуация, представена чрез казус; да се систематизират и анализират детските нагла-
си към толерантността, съпричастността и съдействието към околните; да се установи наличието на спо-
собности у децата за разграничаване на приемливо и неприемливо поведение.

Употребените изследователски методи включват теоретичен анализ, проективна методика и контент-
анализ. Проективната методика е за отговор на въпрос, зададен към следния представен казус:

„В едно училище, в трети „а“ клас, дошла нова ученичка. Ана била от друга страна и не можела да го-
вори добре на български език. Тя била срамежлива и не общувала много със съучениците си. Не успяла 
да си намери приятели, а някои деца дори я обиждали, като Иван, който се подигравал на дрехите и го-
вора й. Един ден, в междучасието, Иван бутнал Ана и тя паднала. Момичето наранило ръката си и запла-
кало, обидено и тъжно. След училище Ана казала на майка си, че вече не иска да се връща там“.

Въпросът към проблемата ситуация е – „Какво ще кажете на Иван и как ще помогнете на Ана?“. Трето-
класниците дават своите отговори анонимно. Цялостната апробация на модела, в това число и проектив-
ната методика, е осъществена в спокойна, подкрепяща и безопасна атмосфера. 

Контент-анализът е качествено количествен, насочен към систематизиране и обработка на отговори-
те на изследваните лица. Критериите, въз основа на които е извършено класифицирането и категоризи-
рането на резултатите, са следните [8]: (а) тип на съобщенията – мнение/отговор, съдържание; (б) тип на 
продуцента на съобщенията –  изследвани лица (деца, третокласници), участващи в апробиране на педа-
гогически модел на възпитателни взаимодействия; (в) място на разпространение – отговори на въпрос, 
зададен към представен казус; (г) честота на проявление – честота на отчетени идентични отговори/мне-
ния/съждения; (д) минимален обем – една дума/един израз.

Резултати
След извършена обработката на данните е формулирана само една категория за извършване на кон-

тент-анализ – „Определяне постъпката на Иван като неприемлива/оказване на помощ на Ана“. Категори-
ята е единствена, тъй като нито едно от децата не характеризира действията на момчето от казуса като 
приемливи и адекватни. Разликата в отговорите относно начин за оказване на подкрепа към момичето от 
казуса е отразена чрез отдиференцирането на мненията в отделни единици на анализ. 

Изготвен е и ключ-класификатор, включващ засечените с най-висока честота на употреба думи и из-
рази в отговорите на децата: „приятели“ (ако се държи по този начин, момчето няма да има приятели/ще 
предложа на момичето станем приятели); „ще помогна“ (ще помогна на Ана); „български език“ (ще нау-
ча Ана на български език); „дрехи“ (ще купя/дам дрехи на момичето); „извини“ (момчето трябва да се из-
вини на Ана); „на нейно място/на мястото на…“ (ще кажа на момчето да си представи как би се почувства-
ло то в така ситуация); „успокоя“ (ще успокоя Ана); „не е възпитана“ (постъпката на Иван не е възпитана); 
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„грешно/грозно/лошо“ (момчето е постъпило грешно/лошо/грозно); „да стане“ (ще помогна на Ана да 
стане); „да не прави така“ (ще кажа на Иван да не постъпва по този начин); „всичко ще е наред“ (ще кажа 
на Ана, че всичко ще бъде наред); „ще ѝ подам ръка“ (ще подам ръка на момичето). 

Отчетените с най-голяма честота на проявление думи/изрази за категорията са 13. Фокусът на учени-
ците е върху практически ориентирани идеи за помощ, като обучение по български език и закупуване на 
дрехи за момичето, също върху предложения за оказване на морална и нравствена подкрепа – успокоя-
ване, насърчителни думи, сприятеляване с героинята. Всички деца, без изключение, определят постъп-
ката на момчето от казуса като „лоша“, „грозна“, „невъзпитана“, споделят, че, според тях, той „не трябва 
да прави така“ и е редно „да се извини на момичето“. Част от изследваните лица считат, че Иван не след-
ва „да се подиграва“, „да дразни“ героинята, „да не гледа външния вид“, защото, в противен случай, „ня-
ма да има приятели“. Други от децата изразяват мнението, че момчето от казуса е добре да помисли „как 
би се чувствал той на нейно място“, че постъпката му е „грешна“ и той следва да  се държи добре със съ-
учениците си“, да „е добър с хората“ и „да се държи мило“. 

Обединението на изследваните лица около тезата за неприемливостта на представените в казуса по-
веденчески проявления на момчето подчертава развитието на уменията им за проява на емпатия, толе-
рантност и сътрудничество. Очертаващата се тенденция за сполучливо разпознаване и разграничаване 
моралните категории „правилно“ и „неправилно“ подсказва продължаващо развитие на детските нагла-
си към базовите ценности и нравствено-обусловеното поведение. Вероятно е положителните резултати 
да са благоприятствани от извършените междувременно възпитателни взаимодействия в хода на при-
ложение на модела. Не следва да се пренебрегват и едновременните влияния и интеракции в рамките 
на семейството, които също е възможно да са спомогнали целостта и ползотворността на възпитателния 
процес. Възможно е също учениците безпроблемно да определят неприемливото действие като такова, 
поради обвързването на ситуацията със случай, който са наблюдавали (в ролята на свидетели, участници, 
потърпевши), тъй като, за съжаление, проявите на агресия и тормоз в училище не са рядкост5. 

Изхождайки от тази перспектива, за валидно може да се счете твърдението, че децата осмислят и 
развиват у себе си качества, умения и нагласи посредством и самореферентния ефект. Т. Роджърс, Н. Ку-
ипър и У. Киркер [9] описват самореферентния ефект като способността на учениците да възприемат да-
дена информация по-лесно, когато я свързват със самите себе си. Такава релация обаче, е възможно да 
се осъществи не само по отношение знанията (също ключов елемент в процеса на изграждане на ком-
петентности), но и в насока развитие на личностни качества и формиране на ценности – може да се фор-
мулира изводът, че децата осмислят в по-пълна степен смисъла и значимостта на социалнозначимите и 
нравствено-обусловените действия, когато анализират ситуация, кореспондираща със собствените им 
чувства и преживявания под една или друга форма. 

Самореферентният ефект е в пряка взаимовръзка с един от етапите на процеса на нравствено възпи-
тание и с едно от равнищата афективната таксономията на Кратуол [10] – съответно „трансформацията в 
съзнанието на собствен език“ [11] на знанията за моралните и общовалидни ценности и равнището оце-
няване на ценностна ориентация. За да е в състояние детето да вникне в смисъла на ценностите, да осъз-
нае насочеността и същността им, за да оцени тяхната значимост и важност както за личностната си реа-
лизация, така и за хармоничното и устойчиво обществено развитие, оптималният вариант е обвързване-
то им със собствени емоции, преживявания и разсъждения. По този начин детето ще има възможността 
да разпознае наличието (или отсъствието) на дадена ценност, възглед, нагласа в рамките на конкретни 
събития, да си обясни по-пълноценно проявленията на ценностно-базираното поведение и да идентифи-
цира личностните си нравствено и морално детерминирани чувства и емоции. 

Отговорите на изследваните лица във връзка с постъпката на момчето от казуса не се различават съ-
щностно един от друг, но мненията, предлагащи вариативни начини за разрешение на проблема, съдържат 
отлики. Посредством формулираните три единици на анализ са разпределени идеите на учениците относ-
но подходящи действия за оказване на помощ на Ана, като са отделени 6 от изказванията, които не попадат 
в нито една от групите смислови фрагменти. Единиците на анализ са представени чрез Таблица 1: 

Таблица 1. Единици на анализ за контент-анализ за категория Определяне постъпката 
на Иван като неприемлива/оказване на помощ на Ана

Единици на анализ Честота на 
проявление

Конкретни, практически ориентирани предложения за помощ 192 60,00%
Конкретни, духовно-психологически ориентирани предложения за помощ 86 26,88%
Предложения за приятелство 36 11,25%
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Всяко от децата изказва намерението си да окаже съдействие на момичето от казуса, като разликата е в 
специфичните начини, по които това да се осъществи. Преобладаващият брой отговори на учениците попа-
дат в първата отдиференцирана единица на анализ – „конкретни, практически ориентирани предложения 
за помощ“. 32,19% от изследваните лица считат, че засиленото изучаване на български език, от страна на 
момичето, би спомогнало във висока степен за разрешаване на конфликта между двамата души в казуса и 
за пълноценното интегриране на Ана в класната общност. Децата предлагат самите те да научат момичето 
да говори по-добре на български език или да ѝ помогнат да го практикува. Идеята несъмнено е полезна и е 
дълбоко обвързана с реалните практики по отношение успешна адаптация и интеграция на ученици с друг 
майчин език в училищата/класовете, тъй като уменията за общуване на официалния език способстват и хар-
моничната междуличностна комуникация, освен по-високата степен на разбиране на учебния материал. 

Ключов аспект в отговорите на изследваните лица е фактът, че те изявяват желание да участват в про-
цеса на изучаването на езика, което подчертава уменията им за съпричастност и готовността им да съ-
действат на Ана за приобщаването ѝ в класа, за включването ѝ в различни дейности и в общуването меж-
ду децата в цялост. От съществена важност са способностите на децата да разпознаят част от проблема 
(агресивните действия също са посочени като елемент от конфликта и са обозначени като нежелани и не-
приемливи) и да намерят адекватно решение, да реагират с нужната целенасоченост и доброжелател-
ност. Не личи предразсъдъчен уклон в твърденията на децата спрямо произхода на Ана, нито непривет-
ливи отношения към неумението ѝ да говори добре на български език, по-скоро виден е стремежът им 
да я опознаят и да поддържат конструктивни взаимоотношения. Именно горепосочените детски умения 
и нагласи, в комбинация с „разчитането“ на социалната ситуация и емоциите на момичето – то е „тъжно“, 
„самотно“, „обидено“, говорят за развитие у учениците на компоненти от социалната компетентност, ка-
то толерантност, емпатия, съпричастност, сътрудничество.

Интерес представляват и седем от изказванията (2,19%), постулиращи необходимостта момчето от 
казуса да се заеме с обучението на Ана, „ще помогна на Иван да я научи на български“, „ще кажа/поис-
кам от/предложа на Иван да я научи на български“ и др., което подсказва намерението на изследвани-
те лица да съвместят помощта към момичето с действия, опосредстващи мирното разрешаване на кон-
фликта. Също така, по този начин е възможно Иван (или дете в реалността) да осъзнае неправомерността 
на постъпката си и, опознавайки другия ученик, работейки в колаборация, да бъдат установени продук-
тивни взаимодействия. Гореописаното детерминира извода, че седемте деца, изказващи такива мнения, 
притежават умения за конструктивно общуване, адекватна реакция в комплексни случаи, познаване (не-
зависимо дали то е все още несъзнателно на този етап) на механизмите и процесите, водещи до преодо-
ляване на предразсъдъчни отношения и до хармонизиране на междуличностната комуникация. 

Според 29,69% от децата, по-голямата част от които споменават и изучаването на български език, 
подходяща помощ за Ана би било купуването на нови дрехи, които да ѝ бъдат подарени, а за 5,31% от 
учениците важно е да се окаже съдействие и в насока осигуряване на „хубава“ и „добра“ храна за моми-
чето. Учениците считат, че „по-хубаво облекло“, „нови дрехи“, „чисти дрехи“ и като цяло начинът на обли-
чане на Ана е от значение в случая, което, предполагаемо, се дължи на споменаването на дрехите в са-
мия казус. От една страна, фокусът върху външния вид не е в обсега на социалната компетентност и е в 
негативна зависимост с ценности като толерантността и солидарността – преценката за даден човек, обу-
словена от неговите дрехи, е по-скоро с предразсъдъчен нюанс, отколкото с емпатична насоченост. От 
друга страна, в отговорите на учениците прозира не желанието им да се подиграят на Ана за облеклото 
ѝ или мнението им, че външният вид е по-важен от същността на човек, а намерението им да подкрепят 
дете в нужда, да предложат съдействие и конкретна, практична помощ. 

Също функционална, но в аспект духовно-нравствена, психологическа, е помощта, която искат да пре-
доставят 26,88% от децата на момичето от казуса. Тук мненията са свързани с извършване на действия, 
които биха изразили съчувствието на учениците към Ана и биха благоприятствали емоционалното ѝ със-
тояние. Идеите варират от изказвания по посока „ще ѝ подам ръка“, „ще я успокоя“, „ще ѝ кажа да не об-
ръща внимание“, „ще ѝ кажа, че всичко е/ще е наред“, до предложения в аспект „ще ѝ помогна“ и „ще я 
изправя“, „ще ѝ помогна да стане/да се изправи“. Всеки от отговорите е насочен към оказване на подкре-
па към Ана, като 8,75% от децата биха опитали да убедят момичето да остане в класа, защото „е хубаво“, 
„има добри деца“, „ще ни бъде забавно“, „ще играем заедно“, а 5,94% от учениците биха способствали 
сдобряването между момчето и момичето. В случая се очертават сходните размишления на изследвани-
те лица, съзнаващи важността и на моралната подкрепа. Акцентът върху емоционалната сфера е показа-
тел за започнал вече процес на развитието на детския потенциал за вникване в и осмисляне на чувства-
та и емоциите на околните, за разрешаване на конфликти, проблеми и предизвикателства в контекста на 
социо-емоционалните елементи на взаимоотношенията. 
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Най-малък е делът на учениците, чиито идеи са обединени от желанието да предложат приятелство 
на Ана. 11,25% от децата записват като отговор на казуса, специфично по отношение втората част от въ-
проса, че биха опитали да осъществят приятелски взаимоотношения с момичето. Въпреки че такъв тип 
помощ не включва упоменати точни действия, предложенията свидетелстват отново за детските възгле-
ди, ориентирани към включване на Ана в класната общност, споделяне на преживявания и радостни мо-
менти, стремеж към безконфликтна и стойностна комуникация, тоест за продължаващо у учениците раз-
витие на тяхната толерантност, емпатичност и солидарност. 

Шест от отговорите на казуса (1,87%) са отделени извън единиците на анализ, тъй като същностно се 
различават от останалите изказвания. Петима (1,56%) от учениците споменават, че, според тях, подходя-
що решение е проявата на агресия: „ще набия Иван“ (2), „да набие Иван“ (2), „с пръчка да го натупа“, а 
едно от децата споделя, че „ще ѝ кажа да не ходи на училище, защото Иван е там“. Въпреки предполага-
емите добри намерения на изследваните лица спрямо Ана, особено на детето, което дава съвет моми-
чето да не ходи на училище, за да не бъде подлагано на грубост и тормоз, споменатите идеи не са опти-
мални варианти за разрешение на конфликта и не биха способствали благоприятното развитие на ситу-
ацията нито за Иван, нито за Ана. Следва да се работи допълнително върху осмисляне на концепцията, 
че агресията и отговорът на неприемливите поведенчески проявления също с асоциални действия не са 
релевантни начини за редуциране и премахване на проблеми, че по-съдържателно и стойностно е да се 
наблегне върху развитие на емпатията, солидарността, сътрудничеството и редица други значими лично-
стни качества, ценности и нагласи. 

Изводи и заключение
Цялостният анализ на ученическите предложения за решение на казуса откроява и разликите в сте-

пента на развитие на основните компоненти на социалната компетентност у децата. У всички отговори, 
с изключение на шестте отдиференцирани, прозират детските възгледи относно ползотворното сътруд-
ничество, неагресивното, добронамерено и вежливо поведение, оказването на съдействие и колабора-
цията, но групираните в отделните единици на анализ мнения свидетелстват за различно развити аспе-
кти на социалната компетентност. Част от идеите на децата са практически ориентирани, други са в кон-
текста на нравствената и емоционална подкрепа, а трети са свързани с по-неспецифични размисли и ге-
нерално желание за приятелство. Възможен е изводът, че са потребни несекващи възпитателни взаимо-
действия с цел изграждане (на все още не налични) и развитие на компоненти на социалната компетент-
ност у изследваните лица, чрез които да се способства цялостното формиране на детските личности в со-
цио-емоционален план.

Успешното формиране и развитие на социална компетентност у децата, фокусът върху проявите на 
толерантност, съпричастност, емпатия и уважение към останалите, върху съобразителността, вежливост-
та и оказването на подкрепа, е от съществено значение не само за пълноценното функциониране и ре-
ализация на личността в социума, но и за прогреса на самата общност. Нравствено-обусловеното пове-
дение и ценностно-ориентираните проявления могат да спомогнат за цялостното хармонизиране на вза-
имоотношенията, за осъществяване на ползотворни и съзидателни интеракции и за утвърждаване кул-
турата на приемане, разбиране и солидарност. Поради тази причина, важно е съсредоточаването върху 
формиране и развитие на основни компоненти от социалната компетентност, в съчетание с останалите 
ключови компетентности, акцентиращи върху значими умения, качества, ценности и нагласи за продук-
тивен и стойностен живот в обществото. 
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