
Стратегии за справяне с 
предизвикателно поведение

Презентация за 
вътрешноучилищна квалификация, 
създадена по статията: 
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avyane-s-predizvikatelnoto-povedenie/
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Основни цели на обучението:

1.Всеки учител в училището познава поне 5 различни 
стратегии за справяне с предизвикателно поведение.

 
2.В рамките на първия учебен срок всеки учител 

опитва прилагането на стратегиите и в края на срока 
избира 3, които работят най-добре за него и 

учениците му.



Задача: Помислите за поне 2 причини за 
предизвикателно поведение (Време: 1 минута)

След като минутата изтече нека поне трима колеги 
споделят с надграждане причините, за които са се сетили.



Етап на растежа - През 
пубертета учениците са 
склонни непрекъснато да 
предизвикват авторитета 
на родителите и учителите 
си, да се бунтуват и 
предизвикват правилата, 
стремят се към постигане на 
уважение от възрастните и 
получаване на вниманието на 
околните.

Предизвикателното 
поведение може да 
се дължи на редица 
фактори, но 
основните сред тях 
са свързани с 
ученика, учителя 
или социалната 
среда.



Различия в развитието - Някои деца живеят с различни от 
нормата психични състояния, които понякога затрудняват 
тяхното пълноценно участие в училищния и социалния 
живот.
Семейна среда - Ако ваш ученик се държи предизвикателно, 
имайте предвид, че това може да е в резултат на проблеми у 
дома.
Социализация - Желанието на вашите ученици да спечелят 
вниманието на околните може да ги накара да се държат 
предизвикателно.
Други ангажименти - Ако вашите ученици имат други 
задължения извън училище, това може да се превърне в 
причина за тяхното предизвикателно поведение.

Повече по темата може да научите тук. 

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


Докато разглеждаме 
възможните варианти, 

помислете кои са приложими 
във вашата класна стая

Стратегии



Превръщане на 
негативните 
изрази в 
позитивни

Информацията се възприема 
по-добре от учениците ако 
казваме какво трябва да се 
направи, вместо какво не бива 
да се прави.

Нека използваме:
“Христо, моля те, говори по-
тихо”.

вместо:
“Христо, спри да крещиш.”



Вместо 
фокусиране върху 
предизвикателно 
поведение, 
цялостна работа 
за възпитаване на 
положително 
отношение

Например можем да 
предизвикаме дискусия за 
позитивното отношение в 
час на класа и да направим 
заедно постер по темата, 
който да закачим след това 
на стената. По този начин 
ще стимулираме учениците 
да инициират сами 
предложения как нещата 
могат да бъдат различни.



Демонстриране 
на поведението, 
което очакваме

Ако вие изпитвате чувство, което 
и те изпитват – например 
напрежение, покажете им как се 
справяте в такива моменти и 
какво могат да приложат те 
самите на практика в подобни 
ситуации. Например разкажете 
им как когато сте напрегнати и 
стресирани, броите до десет, 
поемате си дълбоко дъх, за да се 
успокоите и тогава 
продължавате с урока си.



Изработване 
на “код на 
честта”

Може да разкажете на 
учениците си за рицарите и 
техния код на честта.
Обсъдете с тях 
предизвикателното поведение 
и ги накарайте сами да 
предложат списък с 
положително формулирани 
норми на поведение. След това 
заедно напишете вашия 
легендарен, единствен и най-
специален кода на честта.



Превръщане на 
молбата в 
благодарност

Например “Благодаря ти, че 
ще изхвърлиш дъвката си в 
кошчето”. Това е пряка молба 
и не оставя място на ученика 
да я отхвърли или 
пренебрегне.



Поощряване на 
усилията, които 
учениците 
полагат в час

Когато ваш ученик се държи 
добре или се справи на ниво с 
поставената му задача, 
направете това негово 
постижение видимо за всички.

“Ива, впечатлена съм от 
упоритостта, с която 
работи по тази нелека 
задача. Поздравления!”



Опознаване на 
учениците

Важно е да отделим време, за 
да опознаем всеки свой ученик 
и да изградим емоционална 
връзка с него. 
Приемете това като 
инвестиция, която ще ви се 
отплати многократно и ще 
улесни в пъти работата ви с 
класа.



Минимум 
прекъсвания 
на часа

Когато се налага да обърнете 
внимание на ученик, който се държи 
предизвикателно, уверете се, че 
прекъсванията на часа са сведени до 
минимум. Да разговаряте с него пред 
целият клас може да го накара да се 
чувства засрамен, в резултат на 
което емоциите ще му попречат 
изобщо да разбере какво имате да му 
казвате.
Извикайте го за личен разговор след 
часа, за да изясните причините за 
предизвикателното му поведение.



Задача: Групирайте се по двойки и за 3 
минути споделете с колега:

● една стратегия, която искате да 
изпробвате;

● една стратегия, за която сте скептични, 
че ще работи за вас.



Често срещани грешки 
при справяне с 
предизвикателно 
поведение

Повече може да научите тук.

https://prepodavame.bg/7-greshki-koito-da-ne-dopuskame-pri-adresirane-na-predizvikatelno-povedenie-na-uchenitsite/


Реагиране на 
първосигналното 
поведение (а не на 
първопричините)

През 2010 година е направено едно 
доста мащабно изследване, което 
достига до изводите, че стратегия, 
която се справя с предизвикателното 
отношение на един ученик, може да 
влоши поведението на друг.

Определянето на поведението 
единствено спрямо това как ви 
изглежда, няма да ви даде никаква 
информация от какво е породена дадена 
ситуация и вашите усилия няма да 
променят нещата в дългосрочен план. 



Да приемем, че 
това не е 
проблем 
свързан с 
ученето

Може и да се изненадате, но 
около 20% от 
предизвикателното 
поведение на учениците 
всъщност се дължи на 
дефицити в процеса на 
обучение.



Конфронтация 
при всяко 
незначително 
нарушение

Понякога сте предизвикани 
от шума в класната стая и 
се изкушавате да накажете 
всяко нарушение, колкото и 
незначително да е то. За 
съжаление обаче подобна 
тактика няма да доведе до 
ред и дисциплина, а дори 
напротив – може да доведе 
до негативни ефекти.



Използване на 
наказания

При предизвикателно поведение 
реагирайте на степени. Ако 
назидавате дете в клас, пред 
всичките му съученици, това ще го 
засрами. За момента назиданието 
може да ви свърши работа, но не се 
съмнявайте, че ще бъде временно. 
Вместо това опитайте първо да 
проведете разговор на четири очи, с 
което ще покажете, че уважавате 
достойнството на ученика си и 
наистина сте загрижени.



Да очаквате, че 
учениците ще 
спазват ред и 
дисциплина

Ако отчаяно се стремите към 
дисциплина, учениците ще 
предизвикат границите, 
просто ще се разбунтуват 
или ще преминат към битка 
за власт в класната стая. 
Много по-добра стратегия 
ще бъде да установите така 
желаната дисциплина като 
показвате емпатия и 
доверие.



Задача: Попълнете бланката за рефлексия към 
обучението. Заложете си цели за първия учебен 
срок. (10 минути).
Нека всеки колега сподели една стратегия, 
която ще опита да приложи в класната си 
стая. 


