
СИГНАЛИЗИРАНЕ ПРИ 

НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ



Ако попаднете в ситуация на 

насилие или тормоз в училище, 

сигнализирайте за това!

Кой може да сигнализира?

Могат да 
сигнализират:

ученици, 
свидетели на 

насилие/тормоз 

ученици, 
преживяващи 

насилие/тормоз



Ако попаднете в ситуация на 

насилие или тормоз в училище, 

сигнализирайте за това!

Към кого да се обърне ученик, за да 

сигнализира за насилие/тормоз?

класен 
ръководител

психолог 
учител –
доверено 

лице



Ако попаднете в ситуация на 

насилие или тормоз в училище, 

сигнализирайте за това!

Какъв е смисълът на 

сигнализирането?

Може би се питате дали изобщо има

смисъл да съобщавате за насилие

или тормоз в училище и дали така

няма да се “влошат нещата още

повече“.

Знайте, че чрез сигнализирането:

➢ може да се преустанови

насилието или тормоза.

➢ може да се осигури защита и

подкрепа на учениците,

участващи в ситуацията на

насилие/тормоз.



Какво да направите?

Не игнорирайте 

насилието или 

тормоза!

Независимо дали насилието или

тормозът са физически,

психически, кибернасилие или

кибертормоз те трябва да бъдат

прекратени.

Следвайте стъпките от 

следващите слайдове!



Първа стъпка: 

Прекратяване на

ситуацията на

насилие или тормоз

• Незабавно уведомете класния

ръководител, учител, директор,

училищния психолог за

насилието или тормоза!

Задължение на всеки от тях е да

се намеси, за да прекрати

ситуацията на насилие или

тормоз, за която е уведомен.



Втора стъпка: Реакции 

спрямо ученика, 

който е упражнил 

насилие или тормоз
Класният ръководител или
училищният психолог изслушва
ученика, който е извършил
насилие или тормоз.

Преценява се нанесената вреда и
се дава възможност на ученика да
поправи грешката си.

Ако вредата е сериозна, се вземат
мерки от директора, който може да
потърси съдействие и от други
служби.



Трета стъпка: Реакции 

спрямо ученик, който 

е преживял насилие 

или тормоз

Класният ръководител разговаря

с ученика, за да разбере какво

точно се е случило и каква

подкрепа е нужна.

По преценка на класния

ръководител, в случая може да

бъде включен психологът.

Неговата работа е да подкрепи

ученика при справяне с

последиците от насилието и да

развие умения за реакция на

подобно поведение в бъдеще.



Четвърта стъпка: 

Реакции спрямо 

наблюдателите

Класният ръководител извършва

следните действия:

• Класният ръководител поощрява

учениците, които са се намесили в

защита. На останалите се споделя

очакването да направят същото, ако

се случи подобна ситуация в

бъдеще.

• Класният ръководител насърчава

учениците за грижа спрямо детето,

преживяло тормоз.



Пета стъпка: 

Родители 

• Родителите се 
уведомяват за случилото 
се, както и за 
предприетите от 
училището действия за 
разрешаване на 
ситуацията.

• При необходимост, 
родителите могат да бъдат 
насочени за консултация с 
училищния психолог.


