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МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ
ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Въвеждането на механизъм за противодействие на тормоза се налага от
разбирането, че реален напредък в справяне с насилието може да бъде постигнат само в
резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и
следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.

Опитът  показва, че програмите със справяне с тормоза са максимално ефективни,
ако всички в училище от ученика и учителя до помощния и ръководния персонал – полагат
кординиране и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по
сигурна училишна среда.

Когато наличието на системно насилие в училище се признае и осъзнае от всички
то много по трудно ще остане скрито. Ако възрастните не реагират своевременно на
насилието тогава тези, които упражняват тормоз, получават тяхното малчаливо съгласие.

II.ИЗМЕРЕНИЯТА НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ДЕЦАТА

Насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление
със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и
поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват.
Последиците от насилието в училище са особено тежки и продължителни и силно
привличат общественото внимание.Българската дума, която отговаря най-точно на
явлението е „тормоз.

1. Какво е насилиe:
Насилие — произлиза от словосъчетанието „да правиш нещо на сила”.
Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е

НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по възрастен и е
използвал това си качество, за да нарани другия. Всяко действие или поведение, насочено
срещу другия човек или собствената личнос, което предизвиква физическо, психическо и
емоционално страдание, може да се нарече насилие.



2. Видове насилия:

Физическо насилие е „причиняване на телесна повреда, включително
причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето”.

Психическо насилие „са всички действия, които могат да имат вредно въздействие
върху психичното здраве и развитие на дететокато подценяване, подигравателно
отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно
отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето,
което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда”.

Според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 отЗакона за закрила на детето всяко дете има право на
закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло насилие, е длъжен
да сигнализира органите по закрила.

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение:
Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си

позиция за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от
социалния живот;

Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия.

3. Видове тормоз:
Тормозът може да се състои от преки нападения (удряне, заплаха или принуда,

дразнене, подигравка, наричане с обидни прякори, сексуални забележки, открадване или
повреждане на лични вещи), непряк (например разпространяване на слухове или
насърчаване на другите да отхвърлят или изключат някого от приятелската среда).
Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

Физически тормоз- блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка,
спъване, затваряне в някое помещение;

Вербален тормоз- подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;
Психичен тормоз- подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи,

изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи,
неприятелско следене;

Социален тормоз- избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и
разпространение на злобни слухове.

Физическият тормоз е формата, която възрастните най-често забелязват и затова
често мерките за справяне обикновено са насочени именно към нея. Психическият и
социалният тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй като те не са така видими, а и
децата от своя страна нямат нагласата да споделят с възрастните за своите преживявания.

Разпознаването на физическото насилие включва следните физически и
поведенчески показатели:

- Различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести
червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване;

неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични
отговори;

- Безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност;
прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да

било с него;
- Влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания,

главоболие, отпадналост;
- Влошаване на успеха и чести отсъствия от училище;
Разпознаването на психическото насилие включва следните физически и

поведенчески показатели:



- Детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с
връстниците си;

- Агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на
вниманието, упорито непослушание, самонараняване;

- Загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооценка;
употреба на алкохол, медикаменти;

Тормозът може да бъде реален или виртуален. Бурното развитие на електронните
комуникации през последните години доведе до нарастване на проявите на насилие, които
се извършват чрез интернет или мобилен телефон. Тук спада разпространяването на:

- обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен
телефон, електронна поща, Skype или Facebook;

- снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на
снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и
заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

Един от признаците, че дете може би е жертва на кибертормоз е рязката смяна на
настроението и поведението му при използване на интернет или получаване на обаждане по
мобилен телефон - например детето става мълчаливо и боязливо.

Роли в ситуации на тормоз:
В ситуациите на тормоз могат да бъдат въвлечени много деца, като ролите могат да

се разделят по следния начин:
мъчител (агресор) – инициатор и изпълнител, който кани другите да се

присъединят, лидер, който измисля нови начини за издевателство;
помощник на мъчителя – помага с цел да получи одобрението на мъчителя,

присъединява се към тормоза, когато вече е започнал;
подкрепящ мъчителя – винаги присъства, дори да не се намесва активно;

присмива се на жертвата, окуражава мъчителя, приканва другите да се забавляват;
защитник на жертвата – опитва се да каже на другите да спрат, вика за помощ,

защитава или насърчава жертвата;
страничен наблюдател – стои настрана, преструва се, че не забелязва, не взема

страна и не прави нищо;
жертвата – обект на тормоза.
Има и малка група деца, които са едновременно и насилници и насилвани.

Обикновено такива деца са тормозени от някой „по-силен”, а те реагират като тормозят
някой по-слаб от тях.

III. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

1. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и
противодействие на тормоза в училище.

Основният принцип е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване
на по-сигурна училищна среда1.

Превантивните мерки в училище трябва да започнат задължително с оценка на
проблема с насилието, както и с определяне на елементите на училищната компетентност за
справяне и недопускане на явлението.

Оценката да се извършва регулярно, в началото и в края на учебната година.
Оценката се организира от училищното ръководство.

На базата на извършената оценка в началото на всяка учебна година се изготвя
план за противодействие на училищния тормоз.Този план се ревизира и актуализира всяка
година.



Изследването на проблема се обсъжда на педагогически съвет,с непедагогическия
персонал,с родителите и децата.

Запознаване на учители, родители и ученици със ,,Механизма за противодействие
на училищния тормоз“, азработен съгласно Заповед № РД09-1871/18.12.2015 г. на
Министъра на образованието и науката.

Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти в областа на справяне с училишния тормоз.

2. Създаване на училищен координационен съвет за справяне с насилието
Във всяко училище да се създаде координационен съвет с ясни функции и

отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за
справяне с тормоза. Съветът да се ръководи задължително от заместник-директор и да
включва училищния педагогически съветник, учители, ученици и родители.

Планиране на три нива – класна стая / клас, учелище, общност.

2.1. Дейности на ниво клас/класна стая:
За работата на ниво класна стая следва да се прилагат всички форми на групова

работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит, като се използват възможностите
на часа на класа, предмети от задължителното учебно съдържание, различни извънкласни и
извънучилищни дейности.

Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се
работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие като
например емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване наконфликти.

- Основните теми в час на класа могат да бъдат:
 какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да

докладваме за случаи на тормоз;
 какви са преживяванията на извършителя и потърпевшия (някои видове

поведение като присмиването може да изглеждат като игра или шега, но обиждат и водят
до негативни емоции у този, към когото са насочени и той да се чувства унизен или
заплашен);

 какво правим, когато видим прояви на тормоз ;
 какво можем и искаме да направим;
 кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да приеме
 конструктивно решаване на конфликти

2.2. Дейностите на ниво училище включват:
 Обобщаване на всички предложения за правила на поведение и ценности,

направени от класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да
бъдат част от училищната политика;

 Прилагане на програми за развитие на личните и социалните умения на
децата;-

 Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в
които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоза;

 Осигуряване на външни за училището служби организации и специалисти
 Съвместни дейности с родители
 Ясно разпределение на конкретни отговорности на всички възрастни в

училището, вкл. дежурства на определени места;
 Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби,

организации и специалисти;

2.3. Дейностите на ниво общност с родителско участие:



 Родители специалисти от областта на помагащите професи/ психолози,
социални работници, лекари/ или други  професии, които да вземат участие в училищни
инициативи и мероприятия.

 Родители, които могат да станат посредници между училището и родителите
или други организации и институции.

 Родителите, които могат да осигуряват ресурси в натура, услуги или пари, за
изпълнение на училищните дейности.

3. Въвеждане на защитната мрежа – Правила за задълженията на всички
служители по темата, включване на родителите, дежурства.

3.1 Интервенции в ситуации на тормоз, според приетите правила
Училището се нуждае от ясни процедури в случаите, които са специфични за всяко

училище, район или общност. Примерен вариант за процедури:

Ниво на тормоз Отговор на училището Отговорни лица
Ниско нарушаване на правилата Прекратяване – изтъкване

на нарушеното правило –
налагане на съответната
последица

Учител и класни
ръководители

Повтаряне на едни и същи
нарушения на правилата

Протокол за тормоз –
възстановяване на щетата,
преценява се дали е
необходимо да се
разговаря с родителите

Класен ръководител

Сериозно – злоупотреба със сила,
както и при екстремни ситуации, в
които съществува опасност за
живота и здравето, телесния
интегритет, както на детето-жертва,
така и на детето-извършител.

Насочване към местната
комисия за БППМН и
полицията, ОЗД и община
по силата на
координационнния
механизъм; Протокол за
тормоз – среща с
родителите –
възстановяване на щетата
– включване на учениците
в допълнителни програми

4. Действия при разрешаване на установен училищен тормоз между учениците.
На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а

само за игра или приятелско примерване на сили между децата. За целта е необходимо да се
наблюдава поведението на децата включително и на тези, които само присъстват без
активно да участват по-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат овладени от
учителите а някои от самите деца.

4.1.Първа стъпка: Прекратяване на ситуация на тормоз:
Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на

която е станал свидетел.
В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се прекрати

физическият контакт между тях незабавно.
Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за

насилието или да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап. Важното
е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение. В
този момент не е добре да се разпитва за подробности и детето, което е потърпевшо,



особено в присъствието на насилника и други деца, защото това може да урони неговото
достойнство;

4.2 Втора стъпка. Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:
Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената

вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата или да се наложи друга
предварително съгласувана мярка;

Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с
детето, което е извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви са последствията
от неговата постъпка. Поради тази причина е най-добре този подход да се приложи от
класния ръководител,педагогическия съветник/училищния психолог на детето. Важно е
учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът
е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново
да се възстановят ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде
наказан Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо поведение и
за позитивно решаване на проблема. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че
класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи
грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово решение
трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от тормоза.

Като първа стъпка класният ръководител изслушва детето. Не е желателно детето
да се изслушва съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и постигане
на договорка, класният ръководител за определен период от време може да проследява
поведението на децата и да дава обратна връзка.

4.3. Трета стъпка. Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз
Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране

у тях на умения за справяне с подобно поведение.
Важно е класният ръководител да поговори с детето, по възможност още същия ден

(или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е научил
случайно) и да разбере какво точно се е случило.

Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене, кои ще бъдат
оведомени за случелото се.

5. Училищна система за насочване към други служби

5.1. Регистриране на ситуации на тормоз
 „Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на

деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция” (КМ). Основната цел на Координационния механизъм е да бъдат обединени
ресурсите и усилията на професионалистите и органите за закрила за осигуряване на
ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в
риск от насилие.

 Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен
регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал. Това се налага, за да може да се
проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция. Добре
е регистърът да съдържа кратко описание на всяка ситуация, кога се е случила, кои са
участниците и какви мерки са били предприети приключване на случея. Този регистър
трябва да се съхранява на достъпно място в учителската стая.

 В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени
агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни
ситуации с насилие е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на отдел
„Закрила на детето” по местоживеене. Като първа стъпка се уведомява директора на
училището, който е задължен да уведоми съответния отдел „Закрила на детето” по



местоживеене и отдела за „Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните
комисии за БППМН, полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния екип
по силата на координационния механизъм.

Към Държавна агенция за закрила на детето функционира Национална телефонна
линия за деца 116 111. Националната телефонна линия за деца предоставя консултиране,
информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея при
необходимост могат да се обръщат за съдействие и професионалисти. Националната
телефонна линия за деца с номер 116 111 е с национално покритие, достъпна от
територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали
звънят от стационарен или мобилен телефон. Тя функционира 24 часа в денонощието.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ?

Тормоз в училище от връстниците означава, когато едно дете или група деца
нарочно се отнасят лошо към друго дете, което е по-слабо и не може да се защити (да им
отговори): напр. дразнят го, обиждат го, подиграват му се, измислят му неприлични
прякори, бутат го, удрят го или го ритат, заплашват го, взимат му нещата, изнудват го,
затварят го в стаята или правят други неприятни неща.

Тормоз означава също така когато за някое дете се пишат обидни неща, напр. по
дъската, стените, разпространяват се злобни слухове, клюки и измислици или когато
другите деца нарочно го изключват от игрите, не искат да говорят или да правят нищо
заедно с него.

Тормоз означава, когато към дадено дете се отнасят по този начин не само веднъж
(еднократно), а много пъти или в продължение на дълго време

Тормозът се различава от конфликтите, караниците или схватките в училище,
които възникват между деца с приблизително еднаква сила. При тормоза едното дете
(групата от деца) са очевидно по-силни от другото дете, което е по-слабо и не може да се
защити, да отговори на тези, които го тормозят.

Механизмът е приет от Педагогическия съвет на 12.09.2017 г.


