МЕХАНИЗЪМ
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ППМГ „Добри Чинтулов“
гр. Сливен

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ
И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В
ППМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”
ПРОЦЕДУРИ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ИНФОРМИРАНЕ

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВСЕКИ РАБОТЕЩ В
СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА
ПОЗНАВА
 Конвенция на ООН за правата на детето;
 Закон за закрила на детето;
 Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето;
 Споразумение за действия при деца в риск –
 http://sacp.government.bg/deinosti/sporazumenie-deistvia-deca-risk/
 Механизъм за противодействие на училищния тормоз
между децата и учениците в училище.

Дете в риск
& 1, т. 11 от Закона за закрила на детето:
Дете в риск е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права
или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без
тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво
друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън
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 заболявания,
констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е
отпаднало от училище.

ТОРМОЗЪТ
Основни видове:

Тормозът е форма на
насилие, съвкупност от
съзнателни негативни
постъпки, които са
дълготрайни и са
насочени към един и същ
ученик от страна на един
ученик или група.

1.Физически тормоз
2. Вербален тормоз

3. Психичен тормоз
4. Социален тормоз
5. Виртуален тормоз

Според чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за закрила на детето
всяко дете има право на закрила от насилие
и всеки, който научи за дете, преживяло
насилие, е длъжен да сигнализира органите
по закрила.

ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА
ПРОБЛЕМА
1. Оценката на тормоза в гимназията се организира от ръководството на
гимназията със съдействието на Училищния координационен съвет (УКС). В
началото на всяка учебна година се съставя алгоритъм за справяне с
насилието като се определят формите, видовете тормоз и местата, където найчесто би могло да се случи това.
2. Идентифицирането на учениците в риск става чрез анкетно допитване във
всички класове до месец октомври.
4. След обобщаване на резултатите от изследването училищният психолог
запознава педагогическия персонал на гимназията с оценката на проблема на
Педагогически съвет, а непедагогическия персонал – на Общо събрание.
5. На базата на извършената оценка се изготвя план за противодействие на
училищния тормоз от УКС за справяне с насилието, който се актуализира всяка
година до края на месец октомври.

Дейности за предотвратяване на
училищния тормоз
Дейности на ниво клас/класна стая
1.1. С цел създаване на пространство, в което се говори открито за тормоза:

в часа на класа всеки класен ръководител използва формите на групова
работа, дискусия, решаване на казус, споделяне на опит за разясняване на
проблема за същността и видовете тормоз между учениците;
 учителите по БЕЛ, история, география и предметите от философския цикъл
планират теми от учебното съдържание за работа и анализ по проблема
насилие, ценностите, социалните роли, функциониране на институциите;
 родителите се поканват за участие в тези занятия.
1.2. Класните ръководители провеждат перманентни разговори с родителите
в индивидуални или групови срещи за това, какво е тормоз и какви са
преживяванията на извършителя и потърпевшия, дали той се чувства
унизен или заплашен.

Дейности за предотвратяване на
училищния тормоз
Дейности на ниво училище
1. Със заповед на директора на гимназията е създаден УКС за справяне с насилието,

който да планира, проследява и координира усилията за справяне с училищния тормоз.
Състав на УКС:
Ръководител – Г. Берковска, заместник-директор,
Членове: Д. Назъров – заместник-директор, Р. Миндова – психолог,
учители – Л. Димитрова, Н. Бъчваров, Г. Стоилов; представител на УН – Стела Динчева;
представител на УС – Белин Дилушанов.
2. УКС за справяне с насилието, съгласувано с класните ръководители, договаря единен
механизъм с ясно разписани отговорности за реагиране при проява на тормоз и
насилие и за предотвратяването им в гимназията.
3. УКС за справяне с насилието, 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 училищната
политика.

Дейности за предотвратяване на
училищния тормоз
Дейности на ниво училище
.

4. Ръководителят на компютърен кабинет отговаря за запознаване
на училищната общност и родителите с Механизма за
противодействие на тормоза в ППМГ „Добри Чинтулов“, като
публикува този документ в училищния сайт.
6. Председателят на училищната комисия за квалификация,
съгласувано с директора, планира обучения за повишаване на
квалификацията на учителите в областта на справяне с
училищния тормоз.

Дейности за предотвратяване на
училищния тормоз
Дейности на ниво общност
1. Класните ръководители съдействат на УКС за издирване на родители
от областта на помагащите професии - психолози, социални
работници, лекари, журналисти, спортисти, музиканти, драматурзи,
художници и др., които да бъдат включени в различни училищни
инициативи.

2. УКС за справяне с насилието, съгласувано с директора на гимназията,
осигурява реални партньорства с външни за училището организaции,
служби и специалисти:

 Отдел „Закрила на детето”
 ОбКБППМН - Сливен
 МВР – Детска педагогическа стая

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРАВЯНЕ С
УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ В ПМГ
„ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”
Задължение на всеки учител/служител е да се намеси, за да
прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел,
като:
1.
В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат
разделени и да се прекрати физическият контакт между тях
незабавно.
2.
Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се
обсъждат причините за насилието или да се изяснява ситуацията.
3.
Важно е учителят ясно да обяви пред всички, че това е
насилие и то е недопустимо поведение.

Реакции спрямо ученика,
упражнил тормоз
1.
Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по
отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за
възстановяване на щетата. Той се прилага от класния
ръководител или училищния психолог.
2.
При повтаряне на едни и същи нарушения на правилата се
прилага подходът за възстановяване на щетата, уведомяване на
класния ръководител и УКС, като се съставя протокол за тормоз.
3.
При много сериозно ниво на тормоз – злоупотреба със сила,
както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за
живота, здравето, телесния интегритет както на ученика жертва,
така и на ученика извършител, се уведомява Дирекция “Социално
подпомагане – отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за
закрила на детето или МВР.

Реакции спрямо ученика, който е
обект на тормоз
 Работата с ученици, които са обект на тормоз, трябва да
бъде насочена към формиране у тях на умения за
справяне с подобно поведение.
 Класният ръководител говори с ученика, по
възможност още същия ден (или веднага след като е
разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е
научил случайно), за да разбере какво точно се е
случило.
 Необходимо е да се подчертае поверителността на
разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за
случилото се.
 Класният ръководител наблюдава ученика в
следващите дни, за да се увери как се чувства и при
необходимост отново разговаря с него.

Реакции спрямо наблюдателите
 Класният ръководител акцентува върху
поведението на тези, които са се намесили в
защита ценностите на училището. От останалите
очаква да направят същото, ако се случи в бъдеще.
 Класният ръководител насърчава учениците за
грижа спрямо учениците, станали обект на тормоз.

УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ
КЪМ ДРУГИ СЛУЖБИ
1. Регистриране на ситуации на тормоз.
 Създава се единен регистър за описване на ситуации на
училищен тормоз.
 Всяка ситуация на тормоз се описва в регистъра от
учителя/служителя, който я е наблюдавал, с цел проследяване
развитието на случая във времето и планиране на подходяща
интервенция.
 Регистърът съдържа кратко описание на всяка ситуация, кога се
е случила, кои са участниците и какви мерки са били
предприети.
 Регистърът се съхранява на общодостъпно място.
 Класните ръководители следят вписаните в регистъра случаи и
предприемат необходимите мерки за взаимодействие с
учителите, родителите и училищния психолог.

УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ
КЪМ ДРУГИ СЛУЖБИ
 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 директорът 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, ОбКБППМН, полицията и всички останали участници в
мултидисциплинарния екип по силата на координационния механизъм.

 В тази връзка е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на
социалните работници от отделите „Закрила на детето” към Дирекциите
„Социално подпомагане”. Социалният работник е професионалистът,
който може да проучи ситуацията, в която се намира детето, условията,
при които живее, родителския капацитет и при необходимост да
предприеме мерки, които да подпомогнат детето и семейството като
цяло.

