
Метод за справяне с 
агресията

Презентация за 
вътрешноучилищна квалификация, 
създадена по статията:  

“Как да се справим с агресията на 
учениците?” 

https://prepodavame.bg/kak-da-se-spravim-s-agresiata-na-uchenitsite/
https://prepodavame.bg/kak-da-se-spravim-s-agresiata-na-uchenitsite/


Основни цели на обучението:

1.Всеки учител прилага метод за идентифициране на 
причините за агресивно поведение;

2. Генерира идеи за превенция/адресиране на агресивно 
поведение в конкретна ситуация; 

3. В рамките на първия учебен срок прилага плана си за 
действие и анализира заедно с колеги резултатите от него.



Задача*: Прочете материала “Как да се справим 
с агресията на учениците?” и изведете трите 
изречения/фрази, които ви правят най-голямо 
впечатление. (Време: 10 минути)

След като времето изтече всеки споделя само една от 
избраните фрази и поне трима колеги споделят с 
надграждане предположенията си с какво тази фраза е 
впечатлила споделящия. 

* Тази задача може да бъде дадена и като предварителна дейност, в случай че 
времето за обучение е по-малко от 90мин. 

https://prepodavame.bg/kak-da-se-spravim-s-agresiata-na-uchenitsite/
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❏ вербална 
агресия

❏ физическа 
агресия

❏ вандализъм

Враждебно- 
агресивното 
поведение на 
учениците попада 
в една от трите 
категории:



Причините за 
проявите на 
агресия включват: 

❏ Подражание 
❏ Ниско 

самочувствие 
❏ Печелене на 

одобрение
❏ Дефицит на 

социални умения 



Обикновено учителите отговарят на ученическата агресия 
или чрез авторитарно поведение, или като се опитват да 
проведат разговор с агресивния ученик. 

Един от по-ефективните начини за адресиране на 
агресивно поведение в дългосрочен план е 
функционалният анализ на всяка отделна ситуация чрез 
модела И-П-С (инцидент, поведение, следствие)



Как да използваме модела И-
П-С в работата си? 

Упражнение за приложение



Разпределете си ролите в групата:
● Писар (води записки)
● Пълководец (фасилитира работата и следи времето)
● Глашатай (споделя обратно в голямата група)

Задача: 
1) Обсъдете в групата кой вид агресивно поведение е най-сериозен 

проблем във вашето у-ще/випуск/клас. Подкрепете избора си с 
конкретни примери.

2) От посочените примери изберете една конкретна ситуация, върху 
която всички в групата имат наблюдения и опит. 

3) Приложете модела за анализ И-П-С (работен лист на слайд 9)
4) Генерирайте идеи и начертайте план за действие (РЛ на слайд 10) 
5) След като приключите - обсъдете какво в процеса ви беше:

Полезно - Лесно - Трудно

Имате 30 мин. за работа* 

*Вариация: Може да дадете на всеки участник първо самостоятелно да приложи И-П-С модела и след това да сподели своя 
анализ и план и да получи обратна връзка от колегите. 



Допълнителни 
материали:

Защо децата се държат 
предизвикателно в класната 
стая?

https://prepodavame.bg/zashto-detsata-se-darzhat-predizvikatelno-v-klasnata-staya/
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Допълнителни 
материали:

10 стратегии за справяне с 
предизвикателното поведение

Често срещани грешки при 
справяне с предизвикателно 
поведение

https://prepodavame.bg/10-strategii-za-spravyane-s-predizvikatelnoto-povedenie/
https://prepodavame.bg/10-strategii-za-spravyane-s-predizvikatelnoto-povedenie/
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https://prepodavame.bg/7-greshki-koito-da-ne-dopuskame-pri-adresirane-na-predizvikatelno-povedenie-na-uchenitsite/
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Споделяне и дискусия в 
голямата група (20 минути)

Всяка група има 3 мин. да сподели резултатите 
от груповата работа.
След представянето на всяка група се отделят 
2-3 мин. за задаване на въпроси, даване на идеи 
и споделяне на впечатления от чутото.

Разбор по процеса на работа в малките групи
Какво Ви помогна/попречи да работите/учите 
ефективно по време на груповата задача?



Задача за затваряне: 
Попълнете бланката за рефлексия към 
обучението. (5 минути). (вариант 2)
Нека всеки колега сподели една идея, която 
ще приложи или въпрос, който ще изследва 
или аха момент от обучението. 
(10 минути)

https://prepodavame.bg/wp-content/uploads/2022/09/Dnevnik_Refleksiq_za_Uchiteli1.pdf
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