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Училищнл политикл
ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПГИ „Д-Р
ИВАН БОГОРОВ" - ВАРНА

въвЕдвниЕ

Настоящата училищна политика на ПГИ „ Д-р Иван Богоров" е резултат от
нарастващата тревожна тенденция на прояви на насилие и тормоз сред децата и учениците

и sъв връзка с необходимостга от припагането на цялостен лодкод за обединяваые на
усилията на учители, родители, ученици и местните институции за превенцив и
противодействие на насилието и тормоза в училище.

Училищната политика е разработена въз оснона на национапна законона рамка:
Контитуцията на Народна република България, Семеен кодекс, Закох за закрила на детето,

Закон за предучилищното и училищно образонание,,,Механизъм за протинодействие на
училищния тормоз между децата и учениците в училище", утвърден със запонед NРД 095906/28.12.2017г. на министьра на образованието и науката.

.

В лърваrд част на училищната попитика се очертават измеренията на насилието и
тормоза като се разясняват понитията „насилие" и „тормоз", видовете поведение, които те
включват, както и белезите , по които могат да бъдат разпознати . Тази част е информативна
и с нея се запознават всички ученици , родители и служители в училището .
$тората част има по-практична насоченост и в нея са включени

документи :

следните

.
Функции и отговорности на Училищнця координационен съвет;
Оценка на ситуацията;
.

Принципи, ценности, философия и цели нса политиката за превенция и
интервенция на насилието и тормоза в училище;
Ппан-мерки за превенция на ниво клас u на ниво училище;
План-мерки за интервенция на ниво хлас и на ниво училище;

.

Мерки за предоставяне на подкрепа на пострадалите ; .

Механизъм за проследяване на ефективносста от дейностите
..
.
превенция и интервенция;
.

Ресурсна обезпеченост и повишаване компетенциите -на персонanа;
Партньорство с родителите .

по

ИЗМЕРЕПИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ ИА ФОРМИТЕ
И ПРИЗНАЦИТЕ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ
В УЧИЛИЩЕ

I. ИЗМЕРЕНИЯ НА НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ
1. Какво е насилве?
„Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо и •и сексуапно насилие ,.

пренебрегване , търговска или друга експлоатация, водеща до действителиа или вероятна
вреда врърху здравето , живота, развитието или достойнството на детето, което може да се
осьществява в семейна, училищна и социална среда.
Физическо насилие е ;,причиняване на телесна повреда, включителио причинянане
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 детето, като лодценяване, подигравателно
отношение, заплаха, дискриминадия , отхвърляне или други форми на отрицателно
отношеыие, както и неспособностга на родителя, настойника, попечителя или на лицето,
което полага грижи за детето , да осигури подходяща подкрепяща среда".

Сексуално насилие и злоупотреба над дете според определението на СЗО е
„участието на дете в сексуапин действия, които той или тя не разбира нanътно и за които
не е в еъетояние да даде информирано еъгласие, или за които детето не е лодFотвено от
гледна точка на развитието си и не може да даде съгласие , или които са в нарушение на
законите или социапните табута на обществото".

.

„Пренебрегване ° е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или лицето,

което лолага гринап за детето да осгури развитяето на детето в една от следните области :

здраве , образование, емоционално развитие, изхрапване, осигуряване на дом и
безодасност, когато е в състояние да го направи .
Насилието може да бъде от въsрастен към дете, меvщу деца, и от дете към

възрастен.
2. Какво е тормоз ?
Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите форми
на агресивно поведение и насилие . Тормозът между връстници е групов феномен.
Случаите на тормоз се извършват в групова среда, в лрисъствието на други връстници u в отсъствието на възрастни .

Професор д-р Дан Олнеус определя тормоза като „повтарящи се във времето
негативни дейстния от страна на един или повече ученици, когато някой умишлено

причинява или олитва да причини травма unu дискомфорт на друго дете чрез физически
контакт, чрез думи или по друг начин ."

.

Тормозът, независимо от това как се улражнива е много сериозно оставищо
травматечви следи действие, защото тормозениит не може да да се защыти със
собствени усилин. Тормозът не сиира от само себе си, без въишна намеса.
Ключови в раsбирането за тормоза са следите характеристики :
• sлонамерена проява, която има за дел да нарани иш3 унижи дете;

•

извършва се от поsицил на сялата, като едната страва излолзва
доминиращата си позяция, за да нарани другата физически или психически,
да я унизи или изолира;

•

.

..

повтаря се многократно във времето , а не е еднократен и изолиран акт на
насилие .

Проявите на тормоз най -общо могат да о' ъдат описани като :
Физически тормоз — например, блъскане, щипане, разрушаване, удряне , нанасяне
.

наботпса, спъване, затваряне в някое помещение ;
Вербален тормоз — словесни изрази , които имат за цел унижат и оскърбят детето на
база раса, пол, penuruu, сексуалност , увреждане или друго , с което се лодчертава различие
от останапите. Вк,почва лодмятаиня, подигравки, унижение, заплахи , обидщ
Психвчески

тормоз -

например,

подмятане,

подиграване,

.

..

закачане ,

омаловажаванезаплахи, изнудване, повреждане на имущество , кражба и хвърляне на
веши, заплашителни погледи, неприятелско следене ;
Социален тормоз- например, избягнане, игнориране, изкпючване от дейността,
.-

одумване и рачпространение на злобии слухоне, натиск върху другите да не влизат в
лриятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране ;

Сексуален тормоз- представлява всяка форма на нежелано словесно, несловесно
илифизическо лонедение

еъс

сексуален характер, имащо за цел или водещо

до

накърняване на достойнството на лицето, и по-слециапно еъздаване на смущаваща,
враждебна, деrрадираща (лринизяваща), унизителна или обидна обстановка. Вх~дочва
измислянето на сексуализираин прякори unu имена, коментари за външността на някой и

подигравки със сексуатно значение, нелодходящо докоснане, о' ележки и надписи със
сексуапно съдържание и т.н. до по- екстремни форми на наладане и насилие .
Кибернасилие и кибертормоз - насилие и тормоа , които се осъществяват в

дигитarша среда чрез дигиталии устройства. Вхлючват създаване и раsпространение на
обидни, заллашителни и подигравателни визуалии материапи,

снимки и текстви

съобщения , които уронват достойнството на детето или го унижават: снимането на дете с

мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки и.ц3 видеозапис 6es негово
съгласие , кражба na - самоліпност/профиші , обиди, разпространение на слухове в
социалните мрежи и др . Един от признаните , че ученик може би е жертва на кибертормоз, е рязката смяна

на настроението и ловедението му npu използване на интернет и.пи при получавана на
обаждаме ло мо6илен телефон-например детето става мълчашiво и о
' оязливо .
Ако дете е въвлечено в рискона ситуация онлайн, това винаги има своите отражения

в реалния му жинот. Преживяванията за детето могат да бъдат дори ло-унизителни, тъй
като кибертормозът не може да о' ъде прекратен веднага и е достьпен до много по-голям
кръг хора .
Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с мерките на
Закона за закрила яа детето. Слоред чл. 7, а,ъ 1 и 2 от Закона за закрила надетето,
всяко дете има право на закрила от иасилие и всеки, на когото стаиеизвестио за дете,
преживяло насилие, е дльжеи да сигнализира органите позакрила.

Каквоеинцидент ?
3.Какво е ивцидент?

Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличён
риск от увреждаке на неговото физическо u(unu лсихическо здраве.
Дете в риск, no смисъла на т.11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за
закрила на детето е:
а) чиито родители са починали, неизвестни , лишени от родителски права или чиито
родителски права са ограничени , и,ти детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоулотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго
нехуманно или унизително отношение или наказание в или извъы семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо ,

нравствено , интелектуално и социално развитие ;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболянания, констатирани
от специа.тист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднanо от
vчилище .

II. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФОРМИТЕ И ПРИЗНАЦИТЕ НА ТОРМОЗА И
НАСИЛИЕТО ПРИ УЧЕНИЦИТЕ

Конкретни примери, както и разграничаването на нивата иа различните форми на
тормоз с оглед причиняване на различна по степеи вреда, са представени н Таблица 1.

'

Кiасификациа на формите иа тормоз и предприемане на съответни действин.

.

Физическият тормоз е формата, която възрастните най-често забелязнат и затова
често мерките за спраняне обикновено са насочени именно кьм нея. Психическият и
социалиият тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй хато те не са така видими, а

и децата, от своя страна, нямат нагласата да споделят с възрастните за своите
.

преживявания . В много случаи социалният и психическият тормоз , като обидните думи и

прякори, социанното изолиране и други се подценяват и считат за нормац[а част от
процеса на социализадия и израстване на дедата.

,

.

Тормозът, независимо ог това как се упражмява, е деструктивен и опасен вид
насилиw. Следонателно усилията за слравяне с насилието от деца над деца в училище
:

трябва да о' ъдат насочени кьм всички проявления на това явление, а не само към неговите

физически форми.
1. Разлики между тормоз и игри и закачки меагд,у учениците :
•

Ако учениците се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при
това се смеят, разменят си ролите и позициите я никое от тях няма видицо

доминиращо положение, а околните не им обръщат внимание, то най вероятно става дума за игра.

• Ако един от учениците е видимо напрегнат, не се усмихва, опитва се да се
махне , ако ролите не се сменят, а другият ученик е в постоянно доминираща

позиция и това поведение привлича вниманието на околните, то най — вероятно
става дума за тормоз .

•

Ако ученикът не се чувства добре от закачките и подигравките, тогава
поведението може да е тормоз .

• Ако ученикът, към когото са отправени подигравките, поиска от другото дете да спре и той или тя не спират да се подиграват, тогава става дума за тормоз .
•

Ако ученикът, който дразни, продължава да драчни или дразни отново и отново,

.

това е тормоз .

• Ако дразненето е за нещо, което ученикът не може да промени (височина,
носене на очила,тегло, способност да чете, атлетически способности и пр .),
.

тогава може да е тормоз .
•

-

Ако има и други хора наоколо , които наблюдават ситуацията и се окуражават
или се присъединяват към ситуацията на подигравки , това е тормоз .
Ако един ученик е по — силен или по — популярен, по — голям на възраст или по

•

— властен, това може да е тормоз .
2. Разпознаване на тортоза и насилието :
2.L Един от признаците, че ученик може би е жертва на киберториоз, е рязката

смяна на настроението и поведението му при използване на интернет или при
получаване на обаждане по мобилен телефон — например детето става
мълчаливо и боязливо .

2.2. Разпознаването на физическото насилие вкшочва следните физически
поведенчески покачатели:

• раsлични по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или
чести червени петна, включително от лръсти, насинени очи, следи от
ухапване ;
•

.

иеправцолодобни или оо' ъркани обяснения за травмите , вкточително
едносрични отговори;

•
•
.

•

безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност;
лота представа за себе си — учениците смятат, че са заслужили насилието ;
прекапена отстьпчивост на ученика и оставяне без протест да се прави каквото
и да о' ило с него ;

~

•

влошаване на здравословното сьстояние, което вкчючва лрилошавания,
главоболие, отпадналост ;

•

влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище ;

•

чести отсъствия от определени учебни часове и др.

2.3. Разиозиававето на лсихяческото насилие вхлючва следиите физически и
ловеденчески показатели :
• ученикът може да стане затворен и изолиран, да не желае да контактува с
връстницитеси ;
•

.

агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на
внимаииетq упорито нелослушание, самонараняване; внезални избухвания,
които са иеобичайни за възрастта или за нивото на развитие на ученика;

.

•

бягане я криена, вилючително зачестили бягства от училище;

•

загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска
самооценка;

•

употреба на алкохол, медикаменти, самозанемаряваие (постонино обличане на
едни същи дрехи или отказ да сресва косата си);

•

психосоматични симптоми .

•

наблюдават се промеыи в навиците или н изпо.тзването ыа интериет и

социалните мрежи..
2.3. Разпознаването на сексувлното яасялие вхлючна както изброената по-горе
симптоматика , така и различни прояви на сексуализирано поведение (ицитация
на сексуален акт, разтолване , използване na език, свързаи със сексуалии
действия и т.н., които са нехарактерни за съответната възрастона група).

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

.~j ФУIПQр3И И ОТГОВОРНОСТИ НА КООРДFНIАIр3ОННИЯ СЪВЕТ

I.

Създаване на. Учитпщен координационен сьвет зв противодейсгвие на торюоза и
насилието в уиэлище

Ччитщрщят координационен съвет по прилагане на мехащэзма за противодействие на
учщ7пщщия тормоз и василието се опредедя със sаповед на дирекгора в началото на всяка
учебна годииа и имаясин функции и делегираин отговорности.
Съветьт се ръководм от замесітхс-ррiректор по учебната дейност и може да вкшлчва в
състава си уиrreли, ученици и родгпели. През учебната 2017/2018 г. УКС на ПГИ „Д-р Инан
Гюторов" е в сьстав:
Председател - Ирена Мі .чова - замеспляс-дирекivр по УД
~

и членове:

ДонкаМаринова - у лтгпценпсихолот
~

СвеглаХрисroва - утгэпш iенлсихолог
МаргаРигаДрапзева - сrарпик

иТел

Дора Илиева - сгарпщ учател

II.

Функции и отговорности на коордтнационтгя сьвет:

.

1. Планира, просле 7цгва и координира дейностите за справяне с тормоза и
насилието на ниво училище ;
2.

Създава и акгуализира правила за зацължwнията на всичк i служителщ,
свьрзани сьс случаиiе натормоз и насилие;

3.

Обобщава предложенинта на класовете и изтотвя общоучилищни
ценности и правила,

4.

В началото и в края на учебната roддща извърпша анапиз и обобщаване на
резутпзтите от оценкагг на тормоза между учеЕпнрпе в уvиэмще; Запознава
заинтересованите сграни с обобщеннте резултти и обсъжда с тни конкретни
мерки и дейсгвия;

5. Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на
работата;
6. Обсъжда и приема лроцедурите за докладваые , регистриране и
проследяване на случаите на насилие и тормоз;

7. Подпомага класните ръководители с материали или консултации със .
специалисти , съдейства за органирзиране на лериодичин обучения на
учителите по темата за насилието ;

8. Оказва подкрела за лострадалите и въвлечените в ситуациите на
насхлие u тормоз ;
9. Док}ментира ситуааии7е в Дневник за слуvаите на тормоз и наситзе,

сьобраsно класифwгаiц3иiа на нгтатп и преддриема сьответниre действин.
Дневиикьт се въюжда в началото на уче6ната тдина като се юди и сsчранява .
от 7чи,•дтцпгяпсниолог;

-

На базата на влисаните ситуации, координационният съвет извъртва
10.
анализ и оценка на риска Дава становище за индивидуалиа работа по
случай с дете, което се намира в ситуация на риск, предлага мерки и

конкретни интервенции като индивидуаvга, групова рао' ота, оказване
на допълиите,ц iа подкрепа и др. ;
11. В края научебната roддна rвтrвн roдддген отчетен доклди -

.

ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА

~ ОЦЕНКА НА СИТУАДНЯТА

Оценката и анализирането на ситуацията са от значение за планирането на дейности
и изграждането на сигурна образователиа среда. Оценката съдържа описание на следното :
•

Доколко са запознати заинтересованите страни в училище с темата за

насилие и тормоз ?
•

Какви видове и форми на насилие и тормоз са разпространени?

•

Колко често се проявяват?

•

Кои са местата, на които най-често се случват?

•

Кои са участниците ?

•. Как се е реагирало до момента?
•

,

Какво трябва да се предлриеме, за да бъде реакцията ефективна?

1. Оценката на тормоза в ПГИ „Д-р Иван Богоров" се организира от ръководството на

учипището и се осъществява от координационния съвет в началото и в края на
всякаучебнагодина .
2. При извъртваме на оденката на ситуацията се излолзват стандартизирани
инструменти, като следиалии въпросинци, анкети, дискусии на цялата училищна
общност, фокус групи c ученици, учители и родители и др., хоито за всяка учебна
година се определят от учирищните психолози.

З . Оценката на тормоза се извъртва от класните ръховодители до 3 седмици от
началото на учебната година и до 3 седмици преди края на учео' ната година.
4. Резултатите се обработват в десетдневен срох от УКС з
т

оза .

5. След обобщаване на събраните данин, резултатите от оцеината и наличието на
проблем се анализират и обсъждат на тематичен педагогически съвет .
6. Резултатите могат да се обсъдят на родителски срещи и в часовете на класа.

ПРИНЦИПИ, ЦЕННОСТИ, ФИЛОСОФИЯ
И ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

Т/ ПРИНЦИПИ, ЦЕННОСТИ, ФИЛОСОФИЯ И ЦЕЛИ НА IIОЛИТИКАТА ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

.

Превенцията и интервенцията на наси,тието и тормоза са неизменна част от
разрао' отването и и прилагането на цялостни училищни политикиза:
•

подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

•

изграждане на позитивен организационен климат;

•

утвърждаваие на позитивна дисциплиыа;

•

развитие на училищната общност.

-

.Политиката за превенция и интервенция на хасилието и тормоsа се основава на
споделеня ценности, философия, нормщ правила и традиции за участие и взаимодействие

~

на директора, педагогическия и иепедагогическия персонап, родителите и ученидите в
изграждането на сигурна среда . Тя се оазира
'
на основни принципи и положения , съдържа п

цели, стратегии, очаквани резултати и отговориости за всички участници в процеса на учИлшцното образонание .
ОСНОВНИ ЦЕЛИ :
•

Създаване на лозитивна култура и климат в училище за лодкрепа за личностно
развитие на учениците ;

•

Повишаване на осведомеността на всички участници в продеса на уиилищното
оо' разование, че насилието е неприемливо ловедение ;

•

Разработване насистема за прененция, която създава условия за превантивна
работа с класа и вхлючва учеяиците в образователни дейности, семинари,
работилиици, които да ги запознават с различните форми на насилие и тормоз ,
възпитават уважение и толерантност към различията;

•

Създаване на система за интервенция, разработнане на същестеуващи правила
и процедури във връзка с всяка една проява на насилие и тормоз ;

•

Създаване на

система за предоставяне на подкрепа за пострадалите и

въвлечените н ситуациите на насилие и тормоз;

.

•

Раsвиване яа

устойчива система за иsiраждане на капацитет у всии<и

уеастници в образователния лроцес под формата на обучителии дейности,
механизми за сътрудничество с вънтни за учиаището аryжби, организации или
институции, изграждаие на ефективна система за дежурства;

•

Създаваяе на мехаиизми за лроспедиване на ефективността от дейностите по
превенция и интервенция .

СПЕЦИФИЧПИ ПРИИЦИПИ :
•

Позитивна култура и климат, които :

-

приемат различието и разиообразието и се базират на принцилитена
приобщаващото образование;

-

дават възможност за развитие на сигурна среда, в която учениците
открито споделят и обсъждат теми, свързани с насилието

-

насърчават взаимоотиошенията на уважение сред цялата общност;

• Ефективно лидерство;
•

Прилагане на цялостен институционален подход ;

•

Слодетено разбиране за насилието и тормоза и последиците от тях;

•

Подкрела u мотивиране на ученидите и служителите и изграждане на

.

кanацитет за справяне с насилието;
•

Въвеждане на образователии етратегии и дейности , които изграждат нулева
татерантност кьм веички форми на насилие и развиват емпатия и уважение

сред ученидите;
•

Системност и регулярност при вписване, изясняване и лрияагане на мерки и
последващи дейстняя в случаи на uacunue u тормоз;

• Координация и последователни усилия от страна на институцията за
изграждане на мрежа от взаимовръзки и взаимодействия за осигуряване на

по-сугурнасреда;
•

Партньоретво с родителите ;

• Непрекъсната оцеика и проследяване на ефективността на цялостната
политика за превеиция и интервенция на насилие и тормоз .

Ние ще работим за успешно намаляване на тези фактори, които са свързани със
средата в самото училище и които допринасят за прояеата на насилие и агресивни
модели на поведенхе като насочхм усилинта си към :

•

Вьзпитаване у учениците ва социални умения ы иагласи, които не
допускат насилие във взаимоотношенията ;

•

Подобряване на физическата среда , която не съдържа предпоставка за
изява на агресивно поведение , и в същото време създава условия за
формирането на класа като общносr,

•

Работа с яагласите към ученето, които нацаляват сьревиователния
елемент между учениците за сметка на екипната работа и споделяне на
проблеми в общността на хласа, както проектно-базирано обучение и
изнесени дсйности;

•

Последователни стъпкп за разбиране на последиците от василието и
тормоза и мерки за подкрепа на учениците за справяне с неприемливото
ловедение, които не наблягат на санкцията.

.

Ние ще работим за успешно намаляване на тези фактори, хоито . са свързани със
средата в самото училище и които допринасят за проивата на насилие и агресивни
~

модели на ловедение като насочим усилията си към ::

• Възпитаваяе у учениците на социалии умения и нагласи, които не
допускат насилие във взаимоотношенията ; . .

•

.

Подобряване на физическата среда, коятоне съдържа предпоставка за
изява на агресивно поведение, и в същото времв създава условия за

.....

..

формирането на класа като общност;

•

Работа с нагласите към ученето, които намаляват съревнователния

..

елемент между учениците за сметка на екипната работа и споделяне на

.

проблеми в общностга на класа, както проектио-базирано обучение и

изнесени дейности ;
•

Последователни стьпки за разбиране на последиqите от насилието и
тормоза и мерки за подкрепа на учеиицитеза справяне с неприемливото
поведение, които не наблягат на санкцията.

ПРИНЦИПИ , ЦЕННОСТИ, ФИЛОСОФИЯ
И ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

ПРИНЦИПИ, ЦЕННОСТИ, ФИЛОСОФИЯ И ЦЕЛИ НА ПОЛАТИКАТА ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

..

Превенцията и интервенцията на насилиеrо и торiиоза ¢а.у ~нг
, ~зменна чает от .
разработването и и прилагането нацялостни училюцни политикизаС '
'
•

лодкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

•

изграждане на позитивен организационен климаr,

•

утвърждаване на позитивна дисциплина;

•

развитие на учипищната общност.

.Попитиката за превенция и интервенция на насилието и тормоза се основава на
споделени ценности, философия , норми , правила и традиции за участие и взаимодействие

на директора, педагогическия и непедагогическия персонал, родителитё и учениците в
изграждането на сигурна среда. Тя се базира на основни принцили и попожения , съдържа

цели, стратегии, очаквани резултати и отговорности за всички участници в процеса на
училищното образование .
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
•

Създаване на позитивна култура и климат в училище за подхрела за лиvностно

развитие научениците;
•

Повишаване на осведоменостга на всички участници в процеса на училищното

образование, че насилието е неприемлиsо поведение;
• Разработване на система за превенция, която създава усповия за превантивна
работа с класа и вкпючва учениците в образователни дейности, семинари,
работилници , които да ги запознават с различните форми на насилие и тормоз,
възпитават уважение и толерантност към различията;

•

Създаване на системаза интервенция , разработване на съществуващи правила
и лроцедури във връзка с всяка една проява на насилие u тормоз ;

• Създаване на

система за предоставяне на подкрепа за лострадалите и

въвлечените в ситуациите на насилие и тормоз;

• Развиване на

устойчива система за изграждане на капацитет у всички

участници в образователния процес лод формата на обучителни дейности,
механизми за сътрудничество с външни за училището служби, организации или
институции, изграждане на ефективна система за дежурстиа;

•

Създаване на - механизмиза проследяване на ефекгивността от дейностите по
лревенция и интервенция .

СПЕЦИФИЧНИ ПРННДНIIН:
•

Позитивна култура и климат, които

-

приемат различието и . разнообразието и се базират на принцилите на
приобщаващото образование ;

-

дават възможност за развитие на сигурна среда, в която учениците
открито споделпт и обсъждат тёми, свързани с насилието

-

насърчават взаимоотношенията на уважение сред цялата общност;

• Ефективно пидерство ;
• Припагане на цнлостен институционален лодход;
•

Споделено разбиране за насилието и тормоза и поспедиците от тях ;

•

Пордрепа и мотивиране на ученииите и служителите и изграждане на

.

капацитетзасправянес насилието ;
•

Въвеждане на образователни стратегии и дейности , които изграждат нулева

толерантност към всички форми на насилие u развиват еьшатия и уважение
. .

сред Учениците;
•

.

Системност и регулярност при влисване, изясняване и прилагане на мерки и
последващи действия в случаи на насилие и тормоз ;

• Координация и последователни усилия от страна на институцията за
изграждане на мрежа от взаимовръзки и взаимодействия за осигуряване на
по-сугурна среда;

• Партньорство с родителите ;
• Непрекъсната оценка и проспеддване на ефективностга на цялостната
политика за превенция и интервенция на насилие u тормоз .

ПЛАН-МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА НИВО КЛАС И НА НИВО ИНСТИТУЦИя

ГПЛАН-МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НИВО КЛАС И НА НИВО ИНСТИТЪ'ЦИЯ

Цядостпата политика се реализира на равнище училище и на равнище кпас,

като на всяко едно от тези равнища се осьществяват дейности по превенция и
интервенцея (реакция).
Превенцията на насилие и тормоз вкшочва комплекс от мерки, които имат за цел
ограничаване или елиминиране на предпоставките и рисковите факторщ допринасящи за

наси,тието . Превенцията лоставя дриоритет върху дейносги на равнище клас, например
създаване на правила на отношения в класа, цорално възстановяване ыа щета, тематични

дискусии, регулярно провеждани в часа на класа или по друго време. Дискусиитеса
възможност в хласа да се поставят за обсъждане въпроси, които вълнуват или смущават

учениците, като ло този начин се създава пространство за мислене и озработване на
агресията чрез говорене, разиграване на ситуации , тякното обсъждане и осмисляне и
развиване на нови умения и пюдели за ненасилствени отношения и поведение .
I.

ДЕЙНОСТИ по превеяцыя на равнище институция
1.1. Създаване на етичен кодекс на училвщиата общиост съгласно ЗПУО.
Етичният кодекс на училищната общност включва всички участници в
училящното образование.
L2.Създаване на единяи училыщни правила , която да стават част от

Правилника на дейността на гимиазията. Този лроцес се състои от две
стьпки :
~

-

Изработване на правила на понедение и ценности от всеки ктас. _
Обобщаване на лравилата на ниво училище и вписване в Правилника
за дейността na институцията.

• УКС за справяне с насилието и тормоза, съгласувано с класните
ръководители обобщава всички предложения за правила на поведение и
ценности, направени от класовете и формулира общоучилищни ценности и
правила, които стават част от учи.пишната политика .

~

-

• УКС за справяне с насилието и тормоза, съгласувано с класните
ръховодители договаря единен механизъм с ясно разпясани отroворности, за
предотвратяване и реагиране при проява на тормоз и насилие н гимназията.
•

Комисията за актуализиране на Правитщка за дейностга на гимназията при

необходимост разработва преддожения за промени в него, произтичапщ от
настоящия механизъм, предлага ru за обсъждане и приемане на ПС.

•

Администраторът на училищния

сайт отговаря за запознаване на `.

училищната общност с настоящия „Механизъм за противодействие на
тормоза" хато публикува всички документи в сайта.

•

Всички педагогически специалисти в училище предлагат на УКС мерки за
изработване на процедура за усъвъртенстване на система за дежурство с
оглед това да бъдар обхванати местата в гимназията, където при етапа на
оценка е установено, че се извършва тормоз .

•

Председателят на училищната комисия за киалификация , съгласувано с

директора

лредлага

ппаиираие

на

обучеиия

за

повишанане

на

ивалификацията на учителите в областта sa справяие с училищния тормоз , с
.

критични ситуации и др.

•

Провеждане на колектикни u индцвидуални срещи с цел информиране от
класните рьководители „Какво C насилие u тормоз как да го разпознаваие ?"

.

•

Сред родители на родителски срещи и в приетното време на класния

ръководител ;
-

•

Сред ученици в час на класа и в приемното време на класния ръководител ;

•

Изпатзване на подхода за работа с връстници, които трябва да станат

.

естестнените помощници при реапизирането на нсички видове интервенции,
както по отношение на учениците , които са обект на тормоз , така и по
.

отношение на учениците, които упражняват насилие ;
•

Разработиане на мерки за привличане на родителите ;

•

Осигуряване на реапни партньорства с външни на учялището служби,

-

организации и специависти , предлагащи ycnyru u програми за превенция и
.

противодействие на насилието и тормоза в училище .

.

1.3 Залознаване на цялата училищна общност с определеиието , проявлението и
последицыте от насилието и тормоза.

1.4 Подобряване на системата от дежурства с оглед недопускане на насилие и
тормоз .

1.5 Повишаване на квалыфикацията на педагогическия персовал за работа с
програмите, включятелно реализыране на сяециализираяи обучениsi за
определени категории от работещитев ииституцията.
1.6 Ииформиране и актуализиране на информациата за наличните ресурси в
общността.
II. Дейностите за превенция на ниво клас
1. Учеииците и учителят създават правила на поведепие на класа / описано като
първа стьпка от създаването на единни училищни правила/.
Прененцията на равнище клас включва приоритетио оо'уvителии дейности и работа
с класа.
2.

Обучителяи дейяосги , в които водеща роля има класивя ръководите.ч
•

При работата на равнище клас се прилагат всички форми на групова работа,

дискусии, решаване на казуси, ролеви шри, споделяне на опит, като . се
използват възможностите на учебната програма. Целта е да се създаде
пространство, в което се говори открито за насилието и тормоза и се ра'
ооти
за формиранрто у учениците на нагласи и социални умения за здравословно

и ненасилствено общуване, емпатия, толерантност и уважение към
.

раsличията.
•

Основни теми могат да бъдаr.,,Правата на учениците и отговор»остите`;
„Ценностите- каико са, какви могат да бъдат, как се проявяват в
поведението ?`; „Какво представляват насипието и тормозът, разпознаваце
ли ги, на кого да съобщаваме за случаите на насилие и тормоз ?"; „Каики са

преживяванията

на

извършитејія ,

последователите ,

потьрпевшия

и

наблюдателите?`; „Как се чувстваме, когато видим пронви на насилие и
тормоз и каико праввм ?".

3. Използване на поднод, ориентирая към учениците, на подкода за работа с :
връстиыци , осигуряване на условия за участие на учеыиците, които да станат

естествеыи помощыици пры реализиравето надейностите по превенция.
4. Провеждаие на тематични родите.пски срещи.

ПЛАН - МЕРКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ В СЛУLIАИ
НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ
НА НИВО КЛАС И НА НИВО УЧИЛИЩЕ

..`,: IIЛАН - МЕРКИ ЗА ИНТЕРВЕИЦИЯ В СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ
HA ИИВО КЛАС И НА НИВО УЧИЛИЩЕ

Интервеициите вкпючват отговора на институцията при възникначи ситуации на
насилие W тормоз . Това са последователни действия и мерки, които целят спиране и
разрешаване на възникнапа вече ситуация на ыасилие, тормоз и криза и се реапизират като

отчитат индивидуалните потребности иа всеки ученик, въвлечен пряко иля косвено в
ситуадията, като се прилага принципа на най-добрия интерес на ученика.

I. Дейноств по иитервеиция на няво клас - отнасят се до всички ситуации на
насипие и тормоз според приетата класификация (Приложение 1).

__

1. Обсъждаие между ученицяте я класиия ръководвтел с цел изясняване на

възникнал проблем, влиянието върху всички участници и свидетели,
последствията, както и възможните решения .

2. Съвместни действия между класеи ръководител или учител и психолог
и включване на вънпгни специалисти . Може да се организират допълиителни

занятия с целия клас с подкрепата на психолога. За целта би могьл да се
покани и външен за училището специапист.
.

3. Използване на посредник при разрешаване на конфликта.
4.

.

Провеждане на тематична родителска среща. .

II. Дейностите по иитервенция на ниво институция

.

Дейностите по интервенция на ниво ияституцин задължително се вкшочват в
Годишния план на училището и се приемат на първия педагогически съвет за учебната
година.
.

Иитервенциата иа равнище училище вхлючва водене на училищен дневнrиг и

продедури за управление на информацията, иницииране на работа по случай и насочване
на случай към други служби.

1. Водене

на

училищеи

информаиията

дневник

със

случаи

и

управление

на

-

Дневникът със случаи се създава за целите на анanиза и лланирането на цялостната

политика за превенция и нтервенция на насилието и тормоза . В него се документират
ситуаqиите, съответстващи на второ и трето ниво според дриетата класификация
/Приложение 1/ при което е необходима и намесата на координационния съвет.
В дневника със случаи се описва следната информация : дата, клас, участници, вид

насилие и ниво, кькво е предприето като действие, кои отговорни участиици са
информираыи/институциы, оргаыи, родителы/, подпис на служителя, който е
регистрирал сизуацията и как е ириключыла ситуацинта.
На базата на впиганите ситуации, координационниат съвет извършва авализ я

оценка на риска. Екипът е отговорен за анализа и разпознаването на ученици, които
участват и въвличат в ситуации на тормоз , без значение дали извърцюат проявитi udu ca
пострадати от насилието . Анализът е подчинен на це.ти за извеждаве на необходимост от

индивидуална работа по случай с ученик, който се намира в ситуация на риск. Екипът
съдава лроцедура за открикане и работа по случай в училище .
Дневникът се съхранява при психолога, определен от директора на училището.

2. IIроцедури за регистриране, докладване и разтлеждане на случаи на
насылие и тормоз сред ученвqите.

Задължение на всеки учител/служител в училището е да се намеси, за да лрекрати
ситуация на тормоз , на която е станал снидетел. Всеки учител и слунсытел, наблюдавал

или информиран за ситуация на насилие между деца/възрастхи, е длъжен преддриеме
съответните действия и да информира директора на училището( Второ u трето ниво на
тормоз ) .

2.1.Действяя за информиране и съобщаване от ученици и родители яа
случаи на насилые и тормоз

• Дете, обект на насилие и тормоз - уведомява класния ръководител,
дежурния учятел или друг учител в училището устно.

• Дете-наблюдател- уведомява класния ръководител, дежурния учител
unu друг учител в училището устно .

•

Родител на дете, участник в случай на насылие и тормоз ( обект,
наб,цодател, извърпштел) - уведомява класния ръководител, който от

своя страна ( при второ и трето ниво на насилие и тормоз) уведомява
директора на училището.
.

Всели класен ръководител може да догонори с учениците си от класа и други форми и
начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.

2.2.Действия в случаи на инцпдент, който поставя в риск или уврежда
живота и/вли здравето на ученик.
Учителят unu служителят действат в следната последователност :
2.2.1. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз

Задължение на всеки служител на институцията е да се намеси, за да прекрати
ситуация на насилие и тормоз , на която е станал свидетел или за която е лолучил сигнал .
(от дете, родител unu друг служител от училището):

• В случай на фпзически тормоз децата трябва да бъдат разделеии и да се

;-~

прекрати физическият контакт между тях незабавно ; когато има опасност за живота на
детето , неговото здраве и физическия интетритет може да се излолзва разумна физическа
.

сила лод формата на избутване, издърпване , задържане на място .

• Да не се раsпитва ведвага за случилото се, да се обсъждат лричините за
насипието или да се изясняна ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап.
'

Важнато е учителят ясно да обяви пред всички , че това е насвлие и то е недопустимо

поведенее. В този момент не е добре да се разпитва за подробности u детето, което е
потърпевшо, особено в присъствието на детето, което е нанесло насиляето /тормоза и на
други деца, защото това може да урони неговото достойнство . Фокусът на
интервеицнята трябва да бъде насочен към децата - свидете.ои на василието , към
.

средата, а не към активните участниди и потьрпенпште в ситуацията на насилие ;

• Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на
нанесената вреда, лкоже да се приложе подходът за възетановяване на щетата ели да се
наложи друга предварителио съгласувана мярка.

2.2.2.

Подход за възстановяване на щетата

Подходът за възстановянаме на щетата се основава на приндипа, че „веяка щета,
наиесена на друг, трябва да бъде възетановена " u включва съответните действия в тази
лосока, включени в правилника на училището и етичния кодекс на училището .

• Като първа стъпка учятелят/класниат ръководител изс.зушва ученика . Не е
желателно ученикът да се изслушва сьвместно с потьрпевшия;
• К,почов момент във възстановяването на щетата е, че учителят/класиият

ръководител разговаря с учеиака , а ученикът сам предлага как ще поправи
гретката си, с което отыово ще се възстанови нарушената ценыост . С това негово
предложение трябва да се съгласи иученикьт, който е потьрлевш от насилието . Този
процес се медиира от ангажирания в случая учител/класен ръководител, психоло r,
.

• След изясняване на ситуацията и постигане на договореност , учителят/класиият

ръководител за определеи период от време проследява поведението на децата и дава
обратиа връзка. Учителят може да потьрси съдействие и от дgутите vчители , които също
.

:-.

да наблюдават поведението на децата и да реагират своевременно . Училищният лсихолог

също може да подпомогне работата на учштеля като наблюдава детето във
му с другите деца и даде насоки за действията и мерките, които
учителят да предприема при необходимосr,

• При преценка може да бъде насочено към услуги в общността -насочване на
детето и неговите родители към nporpaN nI u услугы в общността

3. Действиа при иидидент , криза или при повторна ситуация яа насилие - или тормоз
При повторна ситуация на насилие ил 3 когато има случай на инцидент или криза се
следват преддисанията от механизма, описани в Приложение 1. Класификация на формите
на тормоз и предприемане на съответни действия:
3.1. При иицидеити и кризи се препоръчва работа в групов формат (например работа с цилата група/класа), като кризисна интервенция е от минимум 45 iиинути до 1 час
и 30 мин . в определени рамки - затворено пространство , в което участниците не допускат

нови лица, и др. Предлага се пространство , в което да се вентилират емоциите от
преживяното и да се даде възможност за лреработка. Най-подходящо е тази интервенция

да бъде извършваха от психолога , а при липсата на такъв специалист веднага да се
потьрси съдействие от . Надионалната мобилна група за психологическа подкрепа,
състояща се от кризисни психолози към МОН , мобилната група или специалист от услуга

в общността или мобилни кризисни психолози от Държавната агенция за закрила на
детето .
Честа епонтанна реакция на възрастните е заставането на етраната на „жертвата" и
наказване на „ насачщака". Ключово при иитервенцията на възрастните е приемането
на разбирането, че детето, обект на тормоз, не се вуждае от състрадание, а детето,
извършител на тормоз , не се нуждае от наказание, особено което го унижава, а от
разбиране и емлатия (съпреживяване), за да може то да развие това чувство към другите ;
3.2. Работата с деца, които са обект на тормоз , трабва да бъде насочена към

формиране на умеиия за еправяне с подобио поведение . Важио е учвтелят/класният
ръководител да поговори с детето , по възможност още същия ден (или веднага елед като е
разбрал за елрчая, ако се касае за ситуадия, за коато е научил случайыо) и да разбере какво
,-

~

точно се е случхло . Ако е необходимо отделни факти могат допълиително и дискретно да

бъдат проучеыи ;
3.3. Погретио е открито и публичио пред другвте деца да се оказва подкрепа

на потърпевтото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето
пред неговите връетниците. При този първи разговор е важно да се лреддожи на детето .
подкрепа, като се разговаря с него какво точно ще му помогые да се почувства сигурно ;

3.4.

Необходимо е да се лодчертае поверителността на разговора, като се

спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;
3.5. Детето трябва да почувства доверие и сигурност sa споделяне, което е особено

важно ако насилието се повтори. Може да му се лредложи да поговори с лсиколога
вучилище;

3.6. Препоръчително е да не се прави среща между дететq върху което е
упражвено насилието , и детето, което е извъртило иасилието, с цел да се ломирят и да

се разберат.

Такива срещи могат да доведат до неблагоприятни последствия. При

еъздаване на необходдгnт условия и след съответно обучение на специалистите в ,
училището може да се реапизира медиация с цел възстановяване на емеционалиата и
моралната щета и взаимовръзките между децата .
3.7. Необходимо е ученикът да се наблюдава в следващите дни, за да се уверит .
как се чувства, и при необходимост отново да се разговаря с него ;

-

3.8. Нео6кодимо е да се работи с наблюдателите не само на иивото иа
превенциата , но и след ситуации иа тормоз;

~

3.9. Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратива или управлива
ситуация на тормоз, като всички, които са били там, следда да видят какво се лрави
съгласно правилата на интитуцията ;

'

3.10. Валидират се лравилата и етиката на поведението и се подкрепят тези, които
са се намесили в защита цениостите на институцията. На останалите се споделя
очакеането да направят същото, ако се слу*пt в бъдеще;

3.11. Насърчават се отговори на насилието сДуми , тьрсене на помощ и
съобщаване за случая ;
3.12. При преценка детето може да бъде насочено към услуги в общността .

4. Насочване на детето и неговите родители KbNI дрограми и услуги в
.~

общността

4. 1 . Насочщіяето

на детето и неговите родители към консултация и

психологическа работа следва да се осъществява от психолога или ако няма
.

такъв - от учителя на групата/класния ръководител.
•

Насочващият трябва да е зanознат с услугите в общността и да даде

пълна и коякретна ипформация на родителите за възможняте
услуги и програми - къде може да се консултират, колко струват

консултадиите, какво представливат консултациите, какъв е метода
на работа и т.н.
•

Насочващият следва да има актуална информация за наличните

услуги в общността, като центроне за лревенция и консултативни
'

кабинети

към

местните

комисии

за

борба

срещу

противообществените прояви на маполетните и нелълнолетните,
центрове за обществена поддрела, комплекси за социални услуги ,
'

общински съвети по наркотичните вещества, програми , пред.пагани
от неправителствени организации и др.

• Важно е насочването да се направи конкретно и с гряжа, за да .
могат родителите и детето да се възползват, а не да го лриемат като
мярка за накачание .

5. Действия при насилие на дете/ученык срещу член на екипа на ииституцията

5.1. Действието се прекратява незабавио от възрастен, който е в близост до
мястото на хзвършеното. насилие .
5.2. Оказва се помощ в случай, че има пострадав/пострадапи .
5.3. Детето трябва да бъде отделено с оглед на възстановяване на сигуриостта.
Отделянето на детето може да бъде временно до услокояването му .
5.4. Осъщестнява се психологическо коисултиране/кризисна интервенция .
5.5. Уведомяват се родитепите на детето .
5.6. С детето зanочват дейности за устамовяване на причините , изясняване на
ситуацията, оценка на лроблема. С него задължително разговаря дсихолог .
Последният дава стanовище след оценката на проблема и поведението за
целите на вземането на решение за последствията от Педаготическия сънет .
5.7. Организира се педагогически съвет за вземане на решение за лоследдащи

действия..
5.8. Обсъждат се възможни действия и се прави план за работа с детето .

б. Действията при хасилие на възрастен срещу дете/ученик .

-

6.1. При насилие на върастен над дете незабавно се лодава сигнап към ОЗД
и/или полиция и се свиква Координационния механизъм за дете в риск.
6.2. Училището извършва последоватечни действия - описани в Приложешtе 3
към механизма и точка V от настоящия документ : Кога, кой и къде може да подава
ситнал за дете в риск?
6.3. С пострадалото дете разговаря психолог, който прави оценка и изготвя
становище.

III, МЕРКИ ПРИ КРИЗИСКИ СИТУАДИI3

1. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява директора/
заместник- директора на училището.

2. При елучаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво,
незабавно се уведомява Дирекция „Социалио подпомагане" (Отдел „Закрила яа детето" - - .: .
О3Д) и/или полицията.
3 .действията на ниsо институция се предпряемат от дирекroра/sамест~tик-

дирекгора.
4. При възнихване на кризисна ситуацяя или получеи сигнап за учених, жертва
или в риск от насилие, УКС се събира в рамките на 24 часа и съставя индивидуачен план за

кризиснаинтервендия.
IV. КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?

ПIриложение 3 от механизма/
1. Кога се лодава свгиал за дете в риск?
Съгласно Закона за закрила на детето (чл. 7, an. 1) „Лице , на което стане известяо ,
че. дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „ Социапно

подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на
вътрешните работи . Съгласно ал. 2 5,Същото задължение има и всяко лице, на което това е

.

станапо известно във връзка с упражняваната от него професия или дейноет, дори и ако то
е обвързано с професионална тайна".

2. Кой лодава сигнал за дете в риск от васылие и тормоз ?
При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в училището

директорът на институцията следва да бъде незабавно уведомен . От страна на
институцията сигналът се подава от дцректора.

З. Къде може да се подава сигиал за дете в риск от насилие и тормоз ?

3 1. Към Държавната агенция за закрила на детето функционира Национална
телефоина лыиии за деца 116 111, която работи 24 часа в денонощието.
Линията е с национално покритие , достьина от територията на цялата страна,
напълно безплатна за обаждащите се, независимо дапи звънят от стационарен - "

или мобилен телефон. Националната телефонна линия за деца предоставя
консултиране, информиране и помощ ло всякакви въпроси и лроблгми,

свързани с деца . Към нея при иеобходимост могат да се обръщат за

съдействие и професионалисти .
3.2. В случаи, касаещи насылие ы тормоз в иитернет (кибернасилие и
кибертормоз), сигнал може да се подава към Национапнии центьр за

безопасен интернет . Към центьра функционира консултативна линин,
отворена в рао' отиите дни между 10 и 16 часа на телефон 124 123, имейл
helpline@online.bg и чат в сайта www.safenet.bg . Консултациите на линията са
анонимни и на нея могат да се свързват както деца, така и професионалисти и

родители.
3.3. Сигяал може да бъде подаден и към националния телефон за сдетии
иовикваяия :112.

--

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА ТОРМОЗ
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ОТГОВОР НА УЧИЛИЩЕТО I ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРАВИЛАТА
физически На първо ниво, ло лравило,
предприемат
тормоз са например : леко действията • се
от
класеи
удряне,
бутане,
щилане, автояомно
драскане, дърпапе на коса, ръководител или учител заедно
хапане,
подритване, с родител, като се предприема
—
работа
замърсяване или разрутаване педагогическа
индивидуапно, за група ученици
на нечия собственост .
• Форми на вербален тормоз или за целия клас.
•

са

Форми

на

например :

подрsятания,

лодигравки,
унижение, При наличие на Фети от
заплаю3,
обиди, материален нарактер — те се
възстановяват.
неценз}рни/нелрилични
коментари ;
ако
изключение,
• Форми на психически По
са
например: насылственото поведение се
тормоз
к.гпокарене , ловтаря, педагогическата работа
омаловажаване ,
обиждане,

осмиване,

не дава резултат, последствията са

засрамване,
лодвикване, по- сериозни, ако се касае за
ругаене, клеветене, иsмисляне насилие от страна на група към
индивид или ако едно и също дете
на прякори.
ученик бива ториозено
• Форми на социален тормоз или
в
ситуации,
са : подмятане на коментари, нееднократно
лодиграване, изкэпочване от класифицирани като първо ниво,
следва
се да
или
съвместни то тогава
групови
деыствия,
лредлриемат
дейности,
фаворитизация/предпочитания, предлысани за сятуации от яива
• Форме яа сексуален тврмоз
са: показване на неприrлiчин

жестове и действия, вербапен
тормоз
със
сексуално
съдържание, разпространение
на истории и изображения със
сексуален подтекст.
• Форми на кибертормоз са

например: обидни обаждания и
изпращаненаобидни
съобщения (SMS, MMS,

две или трв.

от лърво ниво
не се регистрират

в Дневниказа
случаи .

i съоощения в социалните

~ мрежи и др.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ ~
ПРИ ПЪРВО НИВО НА ТОРМОЗ
~

Действиятасепредприематавтономно от класея ръководител
или учител заедио с родител .

~

Първа стьлка : Верифициране на подозрение или откриване на ситуация на тормоз подробно информхране за случклото се от всиvки участници .
Втора стьпка: Прекратяваие на сятуацинта и успокояване/интервенция кьм всички

уvастнхци
Трета стьпка:. Уведомяване народител.
Четвърта

Консултации - предприеманенаиндивидуални разговори с

етхпка

участиидите.

Пета стъпка:

Мерка и действия от страяа на хласен ръководител - намираяе на
решение, което удовлетворява страните и служи за пример на

наблюдателите .
Шеста стъпка: Мониторинг на предприетите мерки и действия .

ВТОРО НИВО ПОВТАРЯНЕ ВА ЕДНИ И
СЪЩИ НАРУШЕНИЯ ИЛИ
НАСИЛИЕ С ПО-СЕРИОЗНИ

.
ОТГОВОР НА УЧИЛИЩЕТО

ПОСЛЕДСТВИЯ - ТОРМОЗ
• Форми на физически На второ ниво действията се
от
класея
тормоз : шамаросване, удряне , лредприемат .
стъпкване или късане на ръководител заедно с психолог,
на
дрехи, ритане, обграждане, лредставител
и
съвет
и координациоинии
плюене,
отнемане
на
участие
нечин задължите.пво
разрушаване
на
собственост, дърпане на нечий родител, като се уведомява
стол, дърпане за уши или коса. директорът.
• Форми ыа вербален тормоз
са: подигравки, отправени Ако присьствието на родител не е
пред целия клас или група, в най-добър интерес на детето,
трябва да се уведоми директорът,

пу6лиЧшо унижение, обиди ;

•

Форми

тормоз

на

психически който следва да се обърне към
изнудване ,

са:

несправердиво
заплашване ,
наказание,
забрана
за I
отхвърляне
оби{уване,
i
манипулация.
• Форми на социа.неи торм оз l
са аanример: интригантств аае I
разпространяване на сл}хо не,
отхвърляне
и
пу'олично
неприемане,
игнориране,
манипулиране и използване.
• Форми насексуалеи тормоз
сексуапно
докосване,
са:
показване на порнографски
показване
на
материали,
интимни части na тялото и
свапяне на дрехи, подтикване
към
или
принуждаваие
сехсуа~ши действия, заснемане

н сексуални пози.
• Форми на кибертормоз са :

. непоискано

заснемане

и

Отдела за закрипа на детето .
По лреценка се подава сигнал до
полицин и/или О3Д.

Координационният сънет прави
оиенка на риска и може да даде
становище
за иницииране na
работа по случай .

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ситуадиите
от второ ниво

сеописват . _
_
в
Диевника
за
слуvаи натормоз
и се предприема
работа по слулай.

Възстановяване

на

щети при наличие на
такива.

разлространяване на снимки и

видео, злоулотреба с влогове,
блогове , форуми, социашш
мрежи
заснемане
и
разпространение
без
разрешение ,

унизителии

за

детето снимки, видео, кражба
на профил и използване на
език на омраза и др.

ПОСЛЕДОВАТЕЛПОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ПРИ ВТОРО НИВО НА ТОРМОЗ

~

Действията се лредприемат от класеи ръководитеп заедно с психолог, представител на

Координациониия съвет изадължително участиенародител , като сеуведомява
дирекгорът.

Първа стьпка: Прекрагяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички

участници.
Втора стъпка : Учителят/класният ръководитеп подробно се хнформира за случилото
се от всички свидетели и участници в ситуацията на насилие .
Всеки служите, който е станал свидетел на насилието , може да подаде
сигнап към ОЗД .
Трета стьпка : Учите,'raт/класният ръководител съобщава на Координационния съвет
за случаа и по прецеина дирехторът подава сигнал от името на инсти

~

институпията до ОЗД и/или полицията и се инициира работа по случая.

Четвърта

Уведомяваненародител .

стъпкв :
Пета стъпка :

Мерки и действия - работа на Координационния съвет - анализ на
ситуацинте от регистъра и предприемане на работа до случая .

Шеста стъпка : Проследяваие на предприетите действия .

~
ТРЕТО ППВО - CHCTEMHA ~

И~
КОИТО ;

ЗЛОУПОТРЕБА
В
СИТУАЦИИ,
СЪцД;СТВУВА

ОПАСНОСТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТГОВОР НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ,
ЗА

КОЙТО

И

УЧАСТНИЦИТЕ
СИТУАЦИЯТА
• Форми ыа
тормоз
задушаване ,

са:

ДА

Е

I

ОТ

В
физически , На трето

ниво, по дравило , Ситуациите

сбиване, ~ уведомяването
събаряне , 1 органите

на

на

ОЗД

полицинта

и/или

на

тормоз от трето ыиво

става i се

описват

в

I лричиняване на изгаряния и
' други

незабавно

служителя

наранявания , I училището,

'. намушкване с остьр пргдмет, тормоза.
пронесване от прозорец или училище
I високо

от

място ,

лишаваые

идентифищграп i на тормоз , като ло

Действинта на
се

предприемат

от ( директор

~

заплашване с орьжие .
•

;

Фории

. тормоз

iI
I~

съвет
участие

със

работа

случая

sсички ~
на '

оценки

и ;

потребностите

здравни плаи

за действие,
и

се

~

I инидиират

заплахи, насилствено отнемане

полицяя и др.).

на napu u вещи , клетви, които

Ако присъствието на родцтел ве е ' процедури

в .'

със '.
сериозно в най-добър интерес на детето , съответствие
би
го
наранил, Закона за закрила на i
публично l наприцер

достойнството ,
уняжение,

~

на участници , правят се _

центрове , отдел закрила на детето , ! цакто

сериозни

работа

със включваща

родител и компетентни властн,

сллашване,! социална

са:

накърняват

~

от i интеизивна

психически ( организации и услуги (центрове за

на

изнудвахе

ниво ~ тях се предприема '.
с ' по

заедво

I храна, излагане на ниски или координаqионния
i
'. високи
температури
и ; задължителиото

~

на I Дяевяика за случаи',..

ограничававе

детето, Нарецбата за I

на I s астрашил безоласыостта му и,тв

нарушил
училищната приобщаващо
~
за ; би
~ улотреба на наркотични и ; процедура, директорът следва да образование , Закона '
~ други психотични вещества, информира ОЗД, ЦСР /или за предучилищното ~
движението,

;

!. включнане

i групи

склоняване

в

деструктивни

~

полицията.

и

училищното _

оргавизации , ) При материална щета се сьставя образование.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ
—
ПРИ ТРЕТО НИВО НА ТОРМОЗ
~

~

Действията яа яиво училище се предприемат от директора заедно с Координадионнна
сьвет със задължителното участие на родител и компетеитни власти , организадии и
услуги (центрове за содиална ра'оота здравни центрове, О3Д и др.).

.

,
_

Пьрва стьпка : Прекратянане на ситуацията и услокояване/интервенция към всички
участници.
Втора стъпка : Учителят/класният ръководител лодробно се информира за случилото се от
всички свидетели и уцастниди в ситуацията на насилие . Незабавно се
уведомяиа директорът и се подава сигнал към О3Д u! или на органите на

полицията.
lрета стьпка: Уведомяване на родител .

Четвърта
стьпка :

Консултации — предлриемане на индиsидуапни разгонори с участниците .

Пета стъпка:

Мерки и действия от страна на Координационния съвет, интензивна работа
по случая, информиране и насочваие към други служо' и и /или услуги от
страна на директора . Ако друга организация или услуга е въвлечена в
работата с детето или ученика, институцяята устанонява връзка с тези
организации или ycnyru u снхронизира дейностите.
.

Шеста стьпка: Проследяване изпълиението на предприетите мерки и действия.
--

.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА
НА ПОСТРАДАЛИТЕ

? МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИТЕ

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

1. Осигуряване на педагогическа , лсихологическа и правна помощ на учениците,
родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на
децата.

2. Социална подкрепа и насочване към центровете за социапна релабилитация и
интеграция за справяне с конфликти и кризи в отношенията .

3. Предоставвне

яа

долицейска

закрила

от

спецнализираните

-

оргаии

на

Министерството на вътрешните работи в сътрудничество с органите по Закрила на
детета
НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ
1. Разпознаване на тормоза от страна на учителя.
2.

Прекратяване ва ситуация на тормоз .

3. Подход за възстановяване на щетата .

4. Действия лри тежък индидент или при повторна ситуадия на насилие или
торцоз .
5.

Насочване на ученика и нетовите родители хъм програми и услуги в обпцiостга .

б.

Действия npu насилие на дете/ученик срецry член на екипа на институцията.

7.

Действията при насилие на възрастен срещу дете/ученик .

Намеоата и справяаето с конкретии ситуации на тормоs и насилие е част от
цялостната политика на училището срецry насилието . Намесата на възрастните следва
внимателно да се обмисли u nnanupa. Тя трябва да бъде последователно лридагаыа от
цялата училищна общност, за да бъде максимално ефективна.

1. Разпознаване на тормоза от страна на учителя

По-го,-пдлата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладеин от учитетсте , а
някои — от самите учеинци . Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и
нейната тежест . На първо място важно е да се разграничат случаите, в които не се касае за
тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между ученидите . За целта е
необходнмо да се наблюдава поведеинето на учениците, включително и на тези, които

сацо присьстват о' ез активно да участват . Това би сломогнадо за правилиа оценка на
ситуацията :
2. Прекратяване на ситуация иа тормоз
Здцължение на всеки учител е да се намеси, за да лрекрати ситуация на тормоз ,. на

която е станал свидетел или sa която е получил сигнап (от ученик , родител или друr
служител от училището):
2.1. В случа3i на физически тормоз учеинците трябва да бъдат разделени и да се
прекрати физическият контакт между тях незабавно ;

2.2. Да не се разпитва веднага за случилото се, да се обсъждат причините за
насилието unu да се изяснява ситуацията. Тона 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 ученика, който е

потърпевт, особено в присъствието на детето , което е нанесло тормоза и на други деца,
,

защото това може да урони неговото достойнство. Фокусът на интервенципта трябва да
бъде насочен към учениците-свидетели ыа тормоза, към средата, а не към участниците в
ситуацията ыа насилие ;

2.3. Когато става вълрос за първа проява, която не е тежка по отношение . на
нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата иди да се
навожи друга предварителио съгласувана мярка.

З. Подкод за възстановяване на щетата

Подходът за възстановяване на щетата се основава на принципа, че „всяка щета,
нанесена на друг, трябва да бъде възстановена" и включва оъответните дейсгвия в тази -

-

посока . Важно е преди да се лрилага подходът да о' ъде предварително съгласуван с цялата
училищна общност, иключително и с учениците, и да бъде част от политиката на

училището . Възстановяиането на щетата е принцип, който лредполага, че хората правят
грешки . Грешките следва да бъдат лоправени, като същевременно не се напагат наказания . '

Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо ловедение и за
лозитивно решаване на проблема. Възстановяваыето на щетите успешно може да се
лрилага за материални и аа нематериални щети .

Подходът за възстановяване на щетите изисика време и по-задълбочен разговор с
ученика, който е извърплщ насилие , за да му се помогне да раз о' ере какви са последствията

от неговата постълка. Поради тази приvина е най-добре подходът да се приложи от
ктасния ръководцтел,/училищния лсихолог на ученика . Важно е учителят със спокоен и

уиерен тон, както и с държанието си, да локаже ясно, че проблемът е в начиыа 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

санкционираи :
З.

Като лърва стъпка класният ръководител изслушва ученика. Желателно е

ученикът да не се изслушва съвместно с потърпевши учеяик;
• Ключов момент вьв възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с

ученика, а ученикът саи преддага как ще поправи грешката си, с което отново ще се
възстаиови нарушеыата ценност. С това негово предложение трябва да се съгласи и
'

ученикът, който е бил потьрпевш от тормоза. Този лроцес се осъществява от класния
ръководител или училищнияпсихолоr,
3.2.След изясняване на ситуацията и постигане на договореност, класният
9

ръководител заг~ пределен • период от време проследява поведението на ученицитс и дава
обратна врьзка. Класният ръководител може да потърси съдействие и от другите учители ,
които също да наблюдават доведението иа учениците и да реагират своевременно .
'

Училищният психолог може да поддомогне работата на учителя като нао' людава ученика

във взаимоотношенията му с другите ученици и даде насоки за действията и мерките ,
които учителят да предприема при необходимост;
3.3. При дрецеика, ученикът може да бъде насочен към услуги в общността.

4. Действия при тежък инцидент или при ловторна ситуация на насилие или
тормоз

При ловторва ситуация на насилие или когато има случай на тежък инцидент се
следват предписанията от механизма, описаин в Таблица L Класифихация на формнте на
тормоз и лредлриемаые на съответни действия :
4.1. При тежки инциденти се лрелоръчва работа в групов формат (напрхмер работа
с целия хлас), като кризисиата интервеиqия е от цинимум 45 минути до 1 час и 30 мин . в
определени рамки — затворено пространство , в което участниците не допускат нови лица, и

др. По този начин се осигурява простраиство , в което да се вентилират емоциите от
преживяното и да се даде възможност за преработка. Кай-подходвщо е тази интервенция
да бъде извършнапа от училищния псиколог.
Честа спонтанна реакция на възрастните е заставането на страната на „жертната" и

наказване на „насилника". Клочово при интервенцията на възрастните ё приемането на
разбирането , че ученикът, обект на тормоз , не се нуждаё от състрадание , а ученика,
извърпп:тел на тормоз, не се нуждае от наказание, особено което го унижава, а от
разбиране и емлатия (съпреживяване), за да може то да развие това чувство към другите .
Липсата на емпатия е една от основните причини, поради която се улражнява тормоз ;
4.2. Работата с деца/ученици, които са обект на тормоз , трябна да бъде насочена

кьм формиране на умения за спраеане с лодобно поведение. Важно е югасният
ръковедител да поговори с ученика, ло възможност още същия ден (или неднага сiед като
.

е разбрал за случан, ако се касае sa ситуация , за която е научил случайно) и да pas6epe

какво точно се е случило . Ако е необходимо отделни факти могат допълнително и
.

дискретно да бъдат проучени ;
4.3. Погрешно е открито и публично пред другите деда да сс оказва лодкрепа

на потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето
пред неговите връстниците . При този първи разговор е важно да се предложи на детето
подкрепа, като се разговаря с него какво точно ще му помогие да се лочувства сигурно ;

4.4.

Кеобходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се

спомене кои ще бъдат уведомеин за случилото се;

-

4.5. Детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяие, което е
особено важно ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с
училщпНия психолог;

4.6. Препоръчително е да не се драви среща между детето , върху което е
упражиеио насилието , и детето, което е извъртило насилието, с цел да се помирят и да
се разберат. Такива срещи могат да доведат до неблагоприятни последствия;
4.7. Учеиикьт трябва да се наблюдава в следващите дви , за да се уверим как се
чувства и при необходимост отново да разговаряме с него ;
4.8. Необкодимо е да се работи с наблюдателите не само на нивото на
превеицията, но и след ситуация на тормоз ;
4.9. Наблюдателите не се отстраияват , когато се прекратява или управлява -

ситуация на тормоз , като всички, които са бхли там, следва да видят какво се прави
съгласно правилата на училището;
-

4.10. Валидизират се правилата и етиката на поведението и се nодкрепат тези ,

които са се намесили в защита цевностите яа училището . На останалите се споделя
очакването да наnравят същото, ако се случи в бъдеще;

.

4.11 .Насьрчава се убеждевие за отговори иа насилието с думи, тьрсеве на

помощ и съобщаване за c.iryvaя. Насърчаване за грижа слрямо тормозеното дете. При
преценка детето може да бъде насочено към услуги в общыостта.

5. Насочване на детето и ыеговвте родители към програми и услуги в
общиостта

'

5.1. Насочването на детето и неговите родители към консултация и психологическа
работа следва да се осъществява от психолога или от класния ръководител .

.

5.2. Насочващият трябва да е запознат с услугите в обцщостта и да даде лълна и

.
'

конкретна инфорхация на родителите за възможните услуги и програми - къде
може да се консултират, колко струват консултациите , какво представляват
консултациите, какъв е метода на работа и т.н. Училището следва да има актуална

информация за наличните услуги в общността, като центрове за превенцхя и
консултатинни

кабинети

към

местните

комисии

за

борба

срецry

противообществените прохви на мanолетните и непъ.тнолетните, центрове за

общественд подкрела, комплекси за социапни услуги, общински съаети по .
наркотичните вещества, програми , лредлаrани от неправителствени организации и
др
5.3. Важно е насочването да се направи конкретно и с грижа, за да могат родителите
и детето да се възползват, а не да го приемат като мярка за наказание .

б. Действии при насилие на дете/ученик среигу члеи на екипа на ииституцеата

6. 1 . Действието се прекратява незао' авно от възрастен, който е в близост до
мястото на извършеното насилие .
6.2. Оказва се ломощ в случай, че има пострадал/и.

6.3 Детето трябва да бъде отделено с оглед на възстановяване на сигурността.
Отдепиыето на детето може да бъде временно до успокояването му.
6.4. Осъществява се психологическо консултиране.
6.5. Уведомяват се родителите на детето .

6.6. С детето sапочват дейности за установяване на причините, изясияеане ua
ситуацията, оценка ua проблема.С него задължително разговаря психолог.
Поспедният дава становище след оцеыката на проблема и поведението за
целите на вземането на решение за пьследствията от педагогическия съвет.

6.7. Училището организира провеждане на педагогически съвет за вземане на
решенхе за лоследващи действия. Обсъждат се възможни дейстаил и се лрави
план за работа с детето.

7. Действия при иасилие на възрастен срещу дете/ученяк
7.1. При насилие на възрастен към дете ыезабавно се подава сягнал към ОЗД иiйли
полицията и се свиква Координационния механизъм за дете в риск.
7.2. Училището извършва последващи действия— описани в Приложение 2: Кога,
кой , къде може да подава сигнал за дете в риск.

7.З . С пострадалото дете разговаря психолог или ледагогически съветник, който
прави оценка и изготвя становище .

.. -.

8.

Мерки npu кризисни ситуации

8.1 .При възникваче на кризисната ситуация веднага се уведомява директора/
заместник- директора на училището .

_

8.2. При случаи от трето ниво, какго и по преценка лри случаи от второ ниво,
незабавно се уведомвва Дирекция „ Социално подпомагане" (Огдел „ Закрила на
детето" - ОЗД) и/или полицията .

8.3.Действията на ниво институция се предприемат от директора/заместникдиректора.
8.4. При възникване на кризисна ситуаиия или получея сигнал за ученик, жертва
или в риск от насилие, УКС се събира в рамките на 24 часа и съставя
индявидуanен nnau за кризисна интервенция.

9.

Кога, Кой и Къде може да подава сигна.п за дете в риск ? ПIриложение 3 от

механизма/
9.1. Кога се подава сыгиал за дете в риск?
Съгласно Закояа за закрила на детето (чп. 7, ал. 1) „Лице, на което стане известио,

че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално
подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на
вътрепнпяте работи . Съгласио ап . 2„Същото задължение има и всяко лице, на което това е
стамало известно във връзка с упражняваната от нето професия или дейност, дори и ако то
е обвързано с професионална тайна".

9.2. Кой подава сигиал за дете в риск от насилие и тормоз ?
При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в училището

директорът на институдията следва да бъде незабавно уведомен . От страна на
институцията сигнanът се подава от директора.

9.3. Къде може да се подава сигиал за дете в риск от насилие и тормоз ?
9.3.1. Към Държавната агенция за закрила на детето функциояира Национална
телефоныа лииия за деца 116 111, която рао' аси 24 часа в деноиощието.

Линията е с национапно покритие, достьпна от територията на цялата
страна, напълно безплатиа за обаждащите се, независимо дапи sвънят от

стационарен или мобилеи телефон. Национаяната телефонна линин за
деца предоставн консултиране , информиране и помощ по всякакви
въпроси и проблеми, свързани с деца. Към вея при необходимост могат
да се обръщат sa съдейстеие и професионаписти .
9.3.2.

В случаи, касаещи насилие и тормоз в интернет (кибернасищrе и

кибертормоз ), сигнал може да се лодава към Националния центьр - за
безопасен интериет . Към центьра функционира консултативна линин,
отнореяа н работните дни между 10 и 1 б часа на телефон 124 123, имейл

help]ine@online.bg и чат в сайта wwwsafenet.bg . Консултациите на

линиита са анонимин и на нея могат да се свързват както деца, така и
професионаrмсти и родители .

.

9.3.3. Сигнал може да бъде подаден и хъм националния телефон за спетни

повиквании :112.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧИТАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНАТА
УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА
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МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНАТА
УiIИЛИЩНА ПОЛИТИКА

•

Изготвени правила за поведение в учпиище от всеки кпас;

•

Изработнане на етичен кодекс и общи правила за училящето ;

•

Оценка на проблема в началото и в края на учебната roдина;

•

Разработваиг на програми за rрупова и индивидуална работа и провеждане на

групови занятия от училищните псяхолози ;

.

•

Групова работа, водена от класен ръководител ;

•

Оценка на риска за всеки участник н ситуадия на тормоз от второ и трето ниво,
извърптана от координационния съвет ыа учэлището ;

.

•

Работа по случай , водена от училищните психолози ;

•

Насочване към външни служби и услуги - от училищните психолози и по решение
на дяректора;

•

Повишанане кващгфикацията на учштелите за работа, включително реапизиране на

специапизирани обучения .

~

•

Реапизирани партньорствасродителите .

•

Годишен отчет за дейността на Училищния координационен съвет.

нЕоБходими компЕтЕнции зА

ПЕРСОНАЛА
И РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

~ Ресурсна обезпеченост и необходими компетенции за персонала

I. Необходиия коnшетеицииза персонала

II.

Ресурсна обезпеченост

Училищното ръководство осигурява:

•

проучване на необходимостга от повишаване на квапификацията на
ледатогическите спедиалисти в областта на справяне с учклищния тормоз u

и насилието ;

~

•

изградени механиsми за взаимодействие с различяи институции;

•

обучени специалисти за интервенция s ситуадии на тормоз и насилие ;

•

информация и иатериа,ти по темата;

•

ежегодни обучения на служителите по теми, свързани с насилието и тормоза.

'

НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА
1IЕРСОИАЛА
И РЕСУРСНА ОБЕЗIIЕЧЕНОСТ

за интервюиране на родител

ј класен ръководител

членове на

на риска

координационния съвет
~

Умения за разработване на групови и индивидуални

програми

~

Училищен психолог

ПАРТИЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ

ПАРТНЬОРСТВО C РОДИТЕJIИТЕ

Привличането на родителите е важна част от реапизирането на училищната
лолитика

и важно условие за нейната ефективност. Родителите се привличат хато

партньори в дейвостите по превенция, както и в случаите на интервенция .
I. Родителското съдействие в превенциата иа насилието и тормоза :

. , ..

.

Родителското съдействие в превендията на насилието и тормоза може да има
различни измерения, като включване на:

• родители - спецыалисти от обласrга на помагащите професии (психолози,
социални работиици, медиатори, лекари и др.) или други професии, които могат да бъдат

,

. полезни, включително журнаписти , спортисти , драматурзи , композитори, музиканти,:
художници, режисьори и други , с чиято ломощ могат да се реализират ценни училищни

инициативи ;
• родители, които могат да станат посредиици между училището и други
организации и институции ;
• родители, които могат да осигуряват ресурси — в натуралии показатели, услуги
или финаисови средств•а , за изпълнение на училшдните дейности.
ц.. Включване на родителяте в глучаите на иитервеиция:
При вкпючване иа родителите в процеса на интервенциа се има предвид следното :
•

Във всички случаи е неоо' ходимо родителите да бъдат уведомеии за случипото
се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на

.
.'

ситуацията;
•

.

Родителите да не крптикуват другото дете или групата деца, а да се опитат да
погледнат на ситуацията през погледа на другата страна;

•

Родителите трябва да

бъдат запознати, че критиките,

обидите и

неглижирането на другото дете или деца от тsпсна страна само ще задълбичат

коифликта;
• Разговорът трябва да бъде проведен на поднодящо място, в иартньорски
взаимоотношенья , като се предостави отворено пространство за слоделяне на
техните опасения и гледни точки ;

.

•

От разговора могат да бъдат изведени конкретии договорености кой какво
може да предприеце и какво се очаква като резултат ;

•

~

Учителят мтке да насочи родителите за консултадня - с училищния
психолог или с други специалисти при необходимост ;

•

В случан на отказ от страна на родителите за съдействие или възпрепятстваве
от тгина страна на действията на училището учителят следва да се обърне
към коордынациониия съвет за обсънцдане на случаа .

..

.

