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Настоящата стратегия е част от Механизма за противодействие на тормоза и 

насилието в училище, приет   на ПС с Протокол 9/14.09.2022 год.  



І.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Агресията и насилието сред учениците през последните години все 

по-често застават в центъра на общественото внимание и научните 

дискусии.  

Причини за проявите на агресия  са обществени и междуличностни и  

фактори, които оказват въздействие върху  личността на подрастващия. 

      

Агресията е свързана с проблемите на израстването, когато започва труден 

и мъчителен преход от детството към зрелостта, в който настъпват внезапни 

бурни промени, които предизвикват смут, объркване, тревожност и 

агресивност, които много често могат да се маскират като рисково 

поведение и антисоциални прояви. 

 

ІІ. ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ: 

 

 Неумението да се преценяват намеренията на другите;   

 Нормите и ценностната система на самия индивид;   

 Неправилните модели на възпитание в семейството. Някои родители 

неправилно възпитават в агресия, като поощряват отмъщение или 

показват свое агресивно поведение, което се копира от децата им;  

 Липсата на родителски контрол. Децата оформят начина си на 

поведение, моралните си ценности, лични предпочитания и дори 

някои навици чрез подражание. Те се учат от обкръжението си - 

семейство, приятели, книги, учители, списания, музика и медии. 

Децата свикват да се държат така, че да пасват с околната среда. 

 

 

1. Рискови фактори на агресивно и антисоциално поведение на 

учениците. 

 

 Родителите -  директно влияят върху поведението на децата, особено 

в детството и по-малко в юношеството, където на първо място е 

влиянието на връстниците и приятелския кръг. 

 

 Семейните конфликти. Макар родителите да могат да влияят върху 

поведението на децата, те много често го правят по-скоро 

индиректно.   Емоционалната атмосфера в семейството по уникален 

начин формира детската психика и поведение.  

 

 Училището също може да бъде съществен рисков фактор за насилие.  

 

2. Фактори, които провокират агресия или насилие в ученическата 

общност са: 



 

 • Вътрешноличностната агресивност на самите ученици, зависеща от 

индивидуалните им особености. Тя се обостря по време на кризата на 

юношеския период; 

 • Предшестващ жизнен опит на учениците, свързан с проява на агресия и 

насилие или наблюдаване на подобни действия; 

 • Непознаване на методи за ненасилствено разрешаване на конфликти; 

 • Традиции в училищната общност, провокиращи и стимулиращи агресия и 

насилие 

 • Драстична промяна в ценностната система, при която стойности като 

солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани 

на заден план. 

 

 

ІV. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Превенция на агресивното поведение при ученици, учители, служители и 

родители в училище чрез  въвеждане и използване на нетрадиционни 

методи и похвати за ограничаване на агресивните прояви: 

 тренинги,  

 ролеви игри,  

 извънкласни дейности по интереси, както на учителите, така и на 

децата и юношите. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ:  

 

1. Осигуряване на обществена подкрепа в превенцията на агресивното 

поведение при учениците в училището.   

В рамките на този приоритет са залегнати цели, насочени към подобряване 

прилагането в практиката  на действащи нормативни документи – на местно 

и национално ниво, които кореспондират с конкретни мерки и дейности за 

подобряване на дисциплината в училището, както и работа по превенция на 

агресивни прояви сред  децата и учениците.    

 

2. Подобряване на диалога между ученици, учители, служители и 

родители, както и обединяване на усилията им в превенцията на агресивни 

прояви.  

Този приоритет обединява цели, мерки и дейности, които ще способстват за 

повишаване на доверието на децата и учениците към техните   учители и 

родители, изграждане на отношения на партньорство и взаимопомощ  и 

най-вече на взаимна нетърпимост към прояви на агресивно поведение. 

 



           

VІ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ КЪМ ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

Приоритет 1: Осигуряване на обществена подкрепа в превенцията на 

агресивното поведение на учениците в гимназията 
1. Повишаване на ефективността на прилаганите санкциониращи мерки при 

прояви на агресивно поведение;  

2. Повишаване на ролята на учениците при превенция на насилието и при 

вземане на решения за налагане на санкции за провинили се ученици. 

  

Приоритет 2: Подобряване на диалога между ученици, учители, 

служители и родители и обединяване на усилията им в превенцията на 

агресивни прояви. 

 

1. Повишаване на квалификацията, знанията и уменията на учители и 

родители за справяне в ситуации на конфликт, породени от агресивно 

поведение.  

2. Дейности по организиране и провеждане на обучения, тренинги, ролеви 

игри и прилагането на нестандартни похвати и форми на обучение. 

Организиране  на съвместни мероприятия, пътувания с участието на 

родители, ученици и учители, което ще подобри диалога и ще обедини 

усилията на всички заинтересовани страни в превенцията на агресията. 

 

 

 VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ 

 

1. Мерки на ниво клас / паралелка: 

 

 повишаване на познанията на учениците  в сферата на  гражданското 

образование, 

 получаване на информация за норми, правила, модели на поведение и 

овладяване на умения да се  разпознава агресията в различните ѝ 

проявления; 

 създаване на условия за активно и равнопоставено участие на ученици 

и родители при изготвяне на вътрешните правила, регламентиращи 

училищния живот; 

 

2. Мерки на ниво училище: 

 

 обследване и анализ на нивото на агресията в училище; 

 обучения и консултации - информиране и консултиране на родителите 

за особеностите в психо-физиологичното развитие на техните деца. 

Обученията се правят по време на тематични родителски срещи.  



 организиране на тренингови групи с ученици с установени агресивни 

прояви. 

 подобряване на системата на дежурства и незабавно реагиране при 

конкретни ситуации на проява на агресия между учениците в 

училище;    

 

3. Мерки на ниво родители: 

 

 подобряване на комуникацията и взаимодействието между 

училищната и родителската общност. 

 Включване на външни експерти за оказване на съдействие при 

превенцията и ограничаването на агресията между учениците в 

училище.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


