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Програма за превенция и интервенция
на агресията и тормоза сред учениците
Цели:
•

Създаване на позитивна култура и климат в училище;

•
Да се повиши осведомеността на всички участници в процеса на училищното
образование, че насилието е неприемливо поведение;
•
Да се възпитават уважение и толерантност към различията, чувствителност към
границиге на другия и етика на взаимоотношенията;
Нива на осъществяване на програмата:
•
•
•

Ниво училище;
Ниво клас;
Ниво общност – родители

В програмата са заложени дейности за превенция и интервенция.
Дейности по превенция на ниво училище:
1. Актуализиране на етичния кодекс на училищната общност;
Отг.: Етична комисия
Срок: 01.03.2018г.
2. Актуализиране на единни училищни правила:
2.1 Изработване на правила и ценности за всеки клас;
Отг.: класни ръководители
Срок: 23.02.2018 г.
2.2 Обобщаване на правилата на ниво училище и вписване в ПДУ;
Отг.: КС и комисия за актуализация на ПДУ
Срок: ПС, м.март 2018 г.
2.3 Запознаване на цялата училищна общност с определението, проявленията и
последиците от насилието и тормоза.
Отг.: КС
Срок: 28.02.2018 г.

3. Организиране на седмица срещу тормоза и насилието в училище
21– 23.02.2018 г., включваща следните дейности:
•
Изготвяне от учениците в Училищния парламент на постери с послания
срещу тормоза между учениците и поставянето им по коридарите на
училището;
•
Ден на розовата фланелка – 21.02.2018 г.
•
Публикуване в училищния вестник на поредица от материали, свързани с
темата.
4. Провеждане на спортен празник, посветен на идеята „Училище без агресия”
Отг.: Минева, Калофоридова
Срок: май.2018 г.
Дейности за интервенция на ниво училище
1. Водене на дневник със случаи;
Отг.: всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация;
2. Иницииране на работа по случай при необходимост;
Отг.: КС
3. Насочване на случая към друга институция;
Отг.: Директор

Дейности по превенция на ниво клас:
1. Създаване на класови правила за поведение и ценности от всеки клас;
Отг.: класни ръководители
Срок: по план на кл. р-л
2. Провеждане на час на класа за запознаване на учениците с понятията тормоз и
насилие, последиците от това поведение, правата на децата и др.
Отг.: кл. ръководители

Срок: по план на кл. р-ли

3. Участие в инициативи на Училищния парламент.
Отг.: ученически съвети
Срок: по план на УП

Дейности за интервенция на ниво клас:
1. Обсъждане между учениците и учителя /класния ръководител с цел изясняване
на възникналия проблем, влиянието върху всички участници и свидетели,
последствията, както и възможните решения;
Отг.: класен ръководител
2. Съвместни действия между учител / класен ръководител и педагогически
съветник, както и външни специалисти – индивидуални консултации или
групови занятия.
Отг.: класен ръководител, педагогически съветник
3. Вписване на ситуации на насилие и тормоз от второ и трето ниво според
класификацията в Дневник на случаите.
Отг.: всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация;

Работа с родителите:
Дейности по превенция:
1. Запознаване на родителите с училищните политики за противодействие на
насилието и тормоза чрез родителски срещи, сайта на училището и училищния
вестник;
2. Привличане на родители – специалисти в областта на помагащите професии за
съдействие при осъществяване на училищни инициативи.
Дейности по интервенция:
1. Уведомяване на родителите на ученици, участващи в ситуации на тормоз и
насилие, за случилото се, както и за предприетите мерки.
2. Привличане на родителите за съдействие при необходимост от работа по случай.

Програмата е актуализирана на заседание на ПС на 13.02.2018 г.

