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STRENGTHEN
Увеличаване на капацитета на социални работници, специалисти 

в сферата на образованието и полицията с цел укрепване на 
системата за закрила на детето в България

Обучителен модул 4:
ДИРЕКТНА РАБОТА С ДЕЦА,  

ПРОЯВЯВАЩИ АГРЕСИЯ



Проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета  
на професионалисти от сферата на социалните услуги, образованието и полицията“ се изпълнява  

с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

ДИРЕКТНА РАБОТА С ДЕЦА, 
ПРОЯВЯВАЩИ АГРЕСИЯ
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АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
•	Себеутвърждаващото (асертивно) поведение се изразява в уважаване 

на собствените права и заявяване на собствените нужди. 

•	Асертивното поведение отнема време и усилия. Учителите могат да 
подпомогнат този процес, като учат децата и младите хора как да 
бъдат себеутвърждаващи. 

•	Съвети в помощ:

— Демонстрирайте себеутвърждаващо поведение в отношението си 
с учениците, колегите и т.н.;

— Предлагайте на учениците ролеви игри, в които да упражняват 
асертивното поведение;

— Напомняйте на децата, че тяхното мнение е от значение и стимули-
райте дискусии по различни теми;

— Учете децата как да искат нещо по учтив начин и как да отговарят 
на молби, отправени към тях;

— Посочвайте примери на тормоз и недобро държане и учете децата 
да не ги толерират;

— Учете децата към кого да се обърнат, ако усещат, че не могат да се 
справят сами с дадена ситуация.
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АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
•	 Гневът	е	емоционално	състояние,	което	може	да	варира	от	малко	 

раздразнение до ярост. 

•	Да	научим	децата	да	управляват	гнева.

•	Управление	на	гнева	по	асертивен	начин,	чрез	заявяване	на	собствените	 
емоции и потребности.

•	Инструменти	при	работа	с	децата:

— Дишай!

— Пиши за начина, по който се чувстваш

— Нарисувай го!

— Посъветвайте се с психолога на училището.
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НЕНАСИЛСТВНА 
КОМУНИКАЦИЯ
•	Наблюдение: важно да можем да наблюдаваме, без да оценяваме/  

тълкуваме случващото се. 

•	Чувствата не са пряко свързани с поведението на другия, а с нуждите,  
които то провокира у нас. 

•	Нуждите: когато осъзнаем, че чувствата ни са пряко свързани с нашите 
собствени нужди, а не с това какво казват и правят другите, другите ще  
започнат по-лесно да ни разбират и съдействат. 

•	Молба: осъзнаването на нуждите ни помага да ги вербализираме ясно.  
Колкото по-ясно формулираме молбата си, толкова по-голяма е веро-
ятността другият да ни разбере правилно и да се отзове.
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РАЗРЕШАВАНЕ НА 
КОНФЛИКТИ
•	Подходете към проблемите спокойно

•	Повторете проблема по безпристрастен начин, като назовете 
чувствата, които изпитва ученика.

•	Насърчете извинението

•	Намерете колективно решение, стимулирайте ги да го намерят 
сами -> критично мислене.

•	Проследете ситуацията. Проверете дали конфликта е трайно 
разрешен.
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ИНСТРУМЕНТИ
•	Работещ инструмент за предотвратяване на насилие сред учениците:

— Учителят да даде задача на учениците да напишат анонимно  
„какво според тях предизвиква агресията/насилието в нашия клас“  
и после без да чете, да прибере написаното и с това да приключи ситу-
ацията. Този инструмент доказано има успокояващ ефект, защото дава 
възможност на децата да облекат в думи, това което генерира в тях 
напрежение, дава им възможност да изкажат мнение, да бъдат чути  
(последното е един от принципите на закрилата на деца)

— При използването на този инструмент, учениците се успокояват.  
„Причината за насилието е, че сме в една такава кофти възраст, в която 
не знаем какво искаме, говорим на различни езици с учители и роди-
тели, сякаш не сме на една и съща планета…“ 

•	Провеждане на урок с класа на тема „Разрешаване на конфликти“

•	Провеждане на урок с класа на тема „Толерантност“
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РОДИТЕЛИТЕ КАТО  
НАШИ ПАРТНЬОРИ
Как да взаимодействаме успешно с тях?
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МЕТОДИ ЗА РАБОТА  
С РОДИТЕЛИ
•	Методи, които съм изпробвал/а и които не работят

•	Методи, които съм изпробвал/а и които работят

•	Методи, които не съм изпробвал/а, но които мисля, че биха работили
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НЯКОИ МИТОВЕ  
ЗА РОДИТЕЛИТЕ  
И УЧИЛИЩЕТО
•	Родителите не искат да общуват с училището

•	Училището не иска да общува с родителите

•	Училището е територия на майката

•	Родителската среща е губене на време

•	Родителите се интересуват само от оценките

•	Родителите се интересуват само от собственото си дете

•	Родителите не искат да правят нищо за училището

•	В училището няма място за родители
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ПРИНЦИПИ НА 
ПАРТНЬОРСТВОТО  
С РОДИТЕЛИТЕ
•	 Грижата	за	развитието	и	образованието	на	децата	е	приоритет	

както на семейната среда, така и на училището;

•	Взаимното	приемане,	доверие	и	сътрудничество	между	родите-
лите и учителите са ключови;

•	Осъзнаване	на	експертността	и	на	двете	страни	— учителите са 
експерти в обучението и образованието, а родителите са екс-
перти по отношение на собствените им деца;

•	В	основата	на	партньорските	отношение	са	доверието	и	споде-
леният контрол.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ  
ОТ СТРАНАТА
•	Индивидуални	срещи	на	учителите	с	родителите;

•	Регулярна	комуникация	между	учителите	и	родителите;

•	Публикуване	на	общодостъпна	информация	за	родителите;

•	Форми,	чрез	които	родителите	могат	да	изразяват	мнение	 
и да дават обратна връзка; 

•	Участие	на	родителите	в	извънкласни	дейности;	

•	Дни	на	отворените	врати	за	посещение	на	родители;	

•	Участие	на	родителите	в	групова	работа.	




