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 Закон за закрила на детето
Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в
дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо,
нравствено и образователно развитие.
Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите
неговото достойнство методи на възпитание, физическо,
психическо или друго насилие и форми на въздействие,
противоречащи на неговите интереси.
Всяко дете има право на закрила срещу използване за
просия, проституция, разпространяване на порнографски
материали и получаване на неправомерни материални доходи,
както и срещу сексуално насилие.
Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в
политически, религиозни и синдикални дейности.
 Правилник за прилагане на ЗЗД
 Координационен механизъм за взаимодействие при работа
в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция
Мултидисциплинарен екип за работа при кризисна ситуация
– представител на Отдел „Закрила на детето” (дежурен социален
работник), дежурен съдия, прокурор, полицейски служител,
общински служител, лекар, социално звено за кризисно
настаняване, представител на училището на детето
Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от
закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално
подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или
Министерството на вътрешните работи.
Възможностите за сигнализиране на системата за закрила
на детето при разпознаване на дете, жертва на насилие, трябва да
се познават от всеки, който работи с деца. Те могат да се
използват пълноценно в най-добрия интерес на детето,
единствено ако съществува екипна работа, както вътре в
училището, така и между училището и органите по закрила към
ДАЗД и МВР. Работата по прекратяване и предотвратяване на
насилието върху едно дете не свършва, а започва с подаването на
сигнала.
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РАННО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И
ОКАЗВАНЕ НА СВОЕВРЕМЕННА ПОДКРЕПА
Насилието над деца е изключително сериозен проблем,
значимостта на който се определя както от разпространението му,
така и от тежките последици, които може да окаже върху
детското развитие. Последиците върху развитието зависят в
голяма степен от продължителността на периода, в който детето е
изложено на насилие, и от подкрепата, която получава за
справяне с травмата.
Това определя голямото значение на ранното разпознаване
на децата, които са жертви на насилие. Често детето изпитва
сериозно затруднение да сподели за преживяното насилие,
особено ако то е упражнено от близък човек. Именно поради това
е необходимо възрастните да бъдат чувствителни към различни
белези и поведения на детето, които могат да бъдат сигнали, че то
е преживяло насилие.
Училището може да изиграе изключително важна роля в
тази насока, тъй като в него децата прекарват голяма част от
времето си. Учителите, педагогическият съветник, училищният
психолог, медицинският специалист в училище са значими
фигури в живота на децата. Често те са първите, които могат да
забележат симптомите на преживяното насилие.
Важна функция, която училището успешно може да
осъществява, е предотвратяване на насилието, чрез подкрепа на
детето, което го преживява. За успешната работа по превенция на
насилието е необходимо да се познават корените на агресивността
в поведението на детето, както и други прояви, които
сигнализират, че детето страда. Важно е, при разпознаване на
белези на насилие върху дете, да се сигнализират органите по
закрила, които предприемат оценка на рисковите фактори в
обкръжението на детето, за да се защити неговата сигурност и
безопасност. Педагогическият съветник или психологът в училище
има ключова роля в това отношение. Първата му задача е да
окаже подкрепа на детето, като създаде с него връзка на доверие
и благоприятна обстановка, в която да го изслуша и да разговаря
с него. В случаите на домашно насилие, задачата на
педагогическия съветник, както и на учителите е да подадат
сигнал до органите за закрила и да им съдействат, като в същото
време оказват непрекъсната подкрепа на детето. Целта е детето
да не бъде изолирано и да не се чувства заплашено в училище.
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1.1 Видове насилие. Идентифициране на белезите за насилие
над деца
„Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или
сексуално
насилие,
пренебрегване,
търговска
или
друга
експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху
здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което
може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
Акта на насилие е неспособност да се говори. С насилие си служи
онзи, който не знае как иначе да се наложи, не знае как да се
изразява, не може да възприеме и допусне в себе си отрицателни и
неприятни чувства и после да им даде израз с помощта на езика.
Проявилият насилие има проблем с комуникацията – вербална или
невербална.
 Физическо насилие - причиняване на телесна повреда,
включително причиняване на болка или страдание, а именно:
ритане, хвърляне, блъскане на детето в стената или в пода
удряне, биене с юмрук или предмет - например колан, точилка
и др.
изгаряне, попарване, изгаряне с пара
душене или задушаване на детето
отравяне
разтърсване на детето със сила и омраза
скубане, драскане на детето с нокти, щипане или извиване,
изкълчване на части от тялото
хвърляне на предмети по детето
мушкане, пронизване, порязване
Индикатори за разпознаване на физическото насилие:
 Физически индикатори:
натъртени места с формата на пръсти върху тялото, ръцете и
краката показват, че детето е било разтърсвано или
натъртвания, които имат форма на ръка или друг предмет, с
който детето може да е било удряно, натъртвания, причинени по
различно време, напр. с различен цвят
малки кръгли изгаряния, които може да са причинени от
цигара (случайните изгаряния от цигара са по - малко дълбоки и
повече оформени като попова лъжичка), множество изгаряния от
цигара.
насинени очи, особено когато обясненията са незадоволителни,
например за падане върху равна повърхност
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Етап 2: теоретична обосновка на „Насилието”:
Учителят предоставя информация на децата за термина
"Насилие”, за видовете насилие и начините по които то може да
бъде разпознато.
Етап 3: изложба от детски рисунки:
На децата се дава възможност да нарисуват опасни ситуации,
страшни сцени от филмчета, конфликт в игрите им в детската
градина. Видиоматериал –конфликт на деца по време на игра на
двора на детската градина
Етап 4: постери с послания към родителите:
„Погледни в семейното огледало” - ако детето е агресивно, то
вижте дали в семейството не са причините, формиращи такова
поведение:
- детето не усеща родителската любов /суров баща, хладна и
недостатъчно грижовна майка/
- родителите се грижат лошо за основните потребности на детето
/сън, храна, игнориране на детските интереси/
- преобладават наказанията пред поощренията
- има повече негативни оценки, демонстративни забрани, заплахи
и обиди. Родителската сила е култ
- хронични конфликти в семействата.Родителите демонстрират
пред децата си своята агресия
- слабост на родителите /безпомощни или раздразнителни майки,
непостоянни бащи/
- прояви на жестокост, ревност и неприязън от страна на другите
деца в семейството
- свръхпокровителствуване от родителите /безкрайни указания,
повишена тревога за здравето/
- липсваща опека и всякакъв родителски контрол върху
заниманията на децата /гледане на телевизия, влизане в
интернет, игра на улицата/
Край на тренинга: Самооценяване
1. Интерактивен метод: Галерия на наученото
2. Процедура: Екипите обсъждат какво ще отнесат със себе си от
тренинга. На листчета отговарят на въпросите: Какво съм
научил? В какво вярвам сега? От какво имам още нужда да се
усъвършенствам? Лепят ги на бялата дъска и говорителя на
групите прави обзор.
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Тренинг „Насилие в училище”
Форма на педагогическия тренинг: обучаващи сесии
І. Педагогическа стратегия - интерактивни методи и техники
ІІ. Организация на средата: екипен стил
ІІІ. Оборудване: телевизор и DVD, материали за писане,бяла
дъска, маркери
ІV. Предварителна работа за активния тренинг – 5 етапа –
разработване на анкети и тест, теоретична обосновка на
„Насилието”, подготовка на изложба от рисунки на децата,
заснета игра на двора, постери с послания към родителите,
реални житейски ситуации
V. Предполагаеми резултати
Етап 1
1.Тест с всяко дете- Децата казват на учителката кое качество
смятат, че притежават:
- аз съм - добър
- аз съм - груб
- аз съм - търпелив
- аз съм - нетърпелив
- аз съм - смел
- аз съм - страхлив
- аз съм - щастлив
- аз съм - нещастен
- аз съм - весел
- аз съм - тъжен
Учителя обобщава резултатите процентно за групата
2.Анкета с децата
- аз се радвам, когато….
- аз се смея, когато….
- аз имам настроение, когато…
- аз плача, когато…
- аз се обиждам, когото…
- на мен ми е добре, когото…
- на мен ми е зле, когато…
Учителя записва получените отговори и ги обобщава
3.Анкета с децата
- какво значи за теб думата „агресия”?
- какво значи за теб думата”насилие”?
- какви видове насилия според теб съществуват в живота?
- говорят ли с теб родителите ти за агресията ?
- проявявал ли е някой насилие върху теб?
Учителя обобщава отговорите
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изгаряния на необичайни места, или с добре очертана
форма (случайните изгаряния обикновено са с неправилна форма
- понякога е възможно в изгореното място да се види формата на
горещия източник, например реотан на електрическа печка)
следи от ухапване (могат да бъдат причинени от друго дете,
но лекарите обикновено могат да направят разлика между
ухапване от дете и ухапване от възрастен)
вътрешните травми могат да предизвикат болка, треска,
повръщане, безпокойство и затруднения при дишането
супванията на кости могат да доведат до неправилно седене
или стоене на детето, до неспособност да се придвижва лесно,
държане на крайниците в необичайно положение и общ вид,
показващ, че детето изпитва болка
травмите по главата могат да предизвикат сънливост,
вялост, припадъци, повръщане, изпадане в безсъзнание и кома
(детето може да бъде мълчаливо, бледо или посиняло, и да има
нездрав общ вид, очите му може да блуждаят)
неправдоподобни или объркани обяснения за травмите
нелекувани травми
 Поведенчески индикатори:
обезпокояване от контакт с възрастен
разстройват се, когато плаче друго дете
крайности в поведението – агресивност или пасивност
страх от прибиране в вкъщи
притихнало присъствие, изучавайки обкръжението
празно или студено вторачване
едносрично отговаряне на въпроси
прекалена отстъпчивост и оставяне без протест да се прави
каквото и да било с него
агресивна игра на детето, с която често наранява
връстниците си
наличие на лоша представа за себе си – смятат, че са
заслужили насилието, понеже са лоши
 Индикатори, свързани с поведението на родителя
Към съмнения за физическо малтретиране могат да насочат и
някои факти, свързани с търсенето на медицинска помощ във
връзка с травми на детето, като:
необяснимо отлагане на търсене на медицинска помощ за
детето, въпреки настояване на околните
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противоречия в съобщаваната история на нараняването
история, несъвместима с физическите находки
история за други съмнителни увреждания
родителят прехвърля отговорността за увреждането върху
друго лице
обяснение, че детето само се е наранило
многократни посещения на детето в различни медицински
служби, поради наранявания
детето пряко обвинява родителя за нараняванията
Тези факти могат да бъдат забелязани най-често от личния
лекар или други медицински лица, от които е потърсена помощ.
 Психическо насилие - всички действия, които могат да имат
вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на
детето - подценяване, подигравателно отношение, заплаха,
дискриминация, отхвърляне или друга форма на отрицателно
отношение,
неспособност
на
родителя,
настойника,
попечителя или лицето, което полага грижи за детето, да
осигури подходяща подкрепяща среда.
То включва:
вербално насилие – обиди, негативни сравнения, непрекъснато
критикуване, отричане на постиженията на детето
осмиване, иронизиране и подиграване с детето
отхвърляне и безразлично отношение
липса на топлота и физически контакт, например прегръдка
държане на детето в лоши битови условия и лишаване от
грижи
заявяване на детето, че то не е желано, не е обичано, не е
искано и че не го приемат с неговата индивидуалност
разговори с други хора в присъствие на детето, в които се
обсъждат неговите грешки, провали, несправяния
отношение с което се показва на детето, че то е по-малко
важно, малоценно в сравнение с другите деца в семейството
игнориране, незабелязване, разговаряне пред него и за него
така, сякаш в момента то не присъства
подозиране и обвиняване, търсене на отговорност за
поведението или действията на други деца или на възрастни,
заплашване
Психическото насилие е едно от най-трудно доказуемите.
Съвсем възможно е отговорни родители да извършат едно или две
от изброените поведения спрямо децата си, като в последствие
осъзнават и коригират поведението си.
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Въпросник 5
В класа има дете с проблеми. Какво да правя?
a)
Възприемам го като ненормално дете
b)
Помагам с каквото мога, за да разбере, че е обичано, въпреки
че е различно от другите
c)
Смятам, че е дете, което няма бъдеще
d)
Страня от него
Тест „Нарисувай моето семейство”
Цел: Да се разкрие начина, по който детето преживява
мястото си в семейството, неговото отношение към семейството
като цяло и към отделните му членове, както и някои
психологически особености на детето.
Материали:
 Удобни за детето маса и стол
 Лист бяла хартия
 6 цветни молива /черен, червен,син, зелен, жълт и кафяв/
 гума
Инструкция към детето: Нарисувай върху този бял лист
своето семейство. Можеш да използваш всички цветни моливи, а
също и гумата.
Процедура: На детето не бива да се обяснява какво означава
думата семейство, тъй като това би изопачило теста. На всички
въпроси поставени от детето водещия трябва да преповтаря
инструкцията и да го подканва деликатно да продължи
рисуването. Няма ограничения във времето за рисуване.
Провеждане и описание на теста:
Подробно се описва поведението на детето по време на
рисуването: въпроси, които задава, спонтанните му коментари,
последователността на рисуване на фигурите, паузи, колебания,
изтривания. След завършване на рисуването се провежда беседа с
детето като се задават следните въпроси:
 Кого си нарисувал на тази рисунка?
 Къде се намират те?
 Какво правят?
 Кой е измислил това?
 Кой от нарисуваните е най - щастлив? Защо?
 Кой от тях е най - нещастен? Защо?
След беседата на детето се предлага да разреши 6 ситуации,
като 3 от тях трябва да изявят негативни чувства към членове от
семейството и 3 - позитивни.
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Предложените по - долу въпросници ще ви помогнат чрез
споделяне да се ориентирате в „скритите” проблеми на децата, за
да преодолеете заедно пътя към успешното самоутвърждаване в
социалната среда.
Въпросник 1
Искам да се сприятеля с мои съученици, но не зная как да
постъпя?
a)
Запознавам се с тях и им разказвам нещо интересно
b)
Чакам някой да ме заговори.
c)
Слушам внимателно всички, но не разговарям с никого.
d)
Очаквам госпожата да ни запознае.
Въпросник 2
Мои съученици се справят много по-добре от мен в училище.
Какво мога да направя, за да съм като тях?
a)
Не разговарям със съучениците си. Трябва да знам, че аз
също мога да правя нещо много добре

Може би съм добър по: математика, по рисуване, по музика
или физическо възпитание

Нека открия в какво съм по-добър ...................
b)
Да не гледам в тетрадките на другите деца
c)
Да слушам в час, не да си мечтая за по-приятни неща
d)
Друго.................................................................
Въпросник 3
Има някои съученици, които винаги се държат лошо с мен. Как да
постъпя?
Отбележете НЕверния отговор
a)
Заканвам се, че ще им го върна
b)
Казвам им ясно, че искам да се разберем, за да нямаме лоши
отношения
c)
Казвам на учителката ни
d)
Споделям с родителите си
Въпросник 4
В класа има съученици, които не мога да понасям. Как да
постъпя?
a)
Да им показвам, че не ги забелязвам
b)
Когато мога, да ги удрям или обиждам
c)
Ще мисля, че те също са деца като мен - имат мечти, обичат
да играят и искат да са щастливи
d)
Да им показвам, че ги мразя
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Психическо насилие се случва, когато детето е подложено на
непрекъснати атаки и е емоционално наранявано от страна на
възрастните, т.е. не става въпрос за изолиран инцидент. По този
начин се причинява дълготрайно увреждане на емоционалното
развитие на детето.
Често като синоними на психическо насилие се използват
термините емоционално насилие или емоционално малтретиране.
Емоционалното малтретиране може би най – точното
определение е на Garbino, Gutman, Seeley (1986): „Емоционалното
малтретиране предполага обмислени, съзнателни и насочени
атаки към развитието на детето, неговата личност и собствен
образ, неговите социални компетентности, което включва модел
на емоционално и физическо деструктивно поведение към детето,
проявяващо се в 5 форми:
отхвърляне (възрастният отказва да опознае света на детето
и да „признае“ неговите потребности)
изолиране (отстраняването на детето от естествени и
подходящи за възрастта нормални социални изживявания и опит,
което води до втълпяване и принуждаване на детето да вярва, че
то е само на света)
тормозене на детето (вербални нападки, създаващи климат
на страх, принуждаване и сплашване на детето, в резултат на
което то започва да вярва, че светът е враждебен спрямо него)
игнориране (лишаването на детето от базисно стимулиране
и
съчувствие,
условия
на
задушаващо/ограничаващо
емоционално
и
интелектуално
развитие)
развращаване
(стимулиране на детето да се занимава с антисоциални прояви,
подкрепяне на правонарушително поведение, което води до
състояние на неадекватност към нормалното социално поведение
и живот).
Емоционалното малтретиране нанася дългосрочна вреда върху
себеуважението и чувството за собствения образ и света, което
може да постави детето в състояние на непрекъснати
емоционални и психични проблеми. Това може да включва
развиване на висока степен на тревожност, нервност, агресивност
или поведение на безразличие и неспособност да участва в
училищни занимания, игри или развлекателни събития.
Ако емоционалното малтретиране продължава дълъг период от
време, детето ще порасне и ще навлезе в периода на зрялост,
борейки се и страдайки от състояния на депресия, невроза, които
могат да прерастнат в самоубийствени мисли и действия.
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Емоционалното малтретиране често е резултат от другите
видове насилия, но то се разглежда самостоятелно, като в някои
случаи се определя и като основната форма на насилие над някое
дете.
 Индикатори, за разпознаване на психическо насилие
детето е затворено самоизолира се, не желае да контактува
с връстниците си и е резервирано към възрастните
агресивно поведение и/или поведение, насочено към
привличане на вниманието (например упорито непослушание,
преднамерено цапане, агресивност към другите деца и др.)
нарушаване режима на хранене и сън
избухвания и изблици, които са необичайни за възрастта и
нивото на развитие на детето
изоставане на развитието, при което детето се държи или е
третирано като по-малко (напр. подмокряне в леглото, забавено
физическо развитие - тегло и ръст под нормата, нездрав общ вид)
бягане от училище или криене
неучастие в заниманията в детската градина или в
училище, загуба на доверие и ниска самооценка
самозанемаряване (постоянно обличане на едни и същи
дрехи, отказ да се сресва и мие)
психосоматични болести
неотделяне от възрастен, различен от родителите на детето,
резервираност и страх от родителите
злоупотреба с алкохол и медикаменти
самонараняване
 Сексуално насилие е използването на дете за сексуално
задоволяване. Сексуалното малтретиране на деца включва всяко
едно сексуално поведение или действие, посредством което
възрастният използва детето за свое собствено сексуално
задоволяване. Детето може да бъде принудено или насила
въвлечено в сексуални действия, като то може да е твърде
незряло, за да разбере напълно естеството на това, в които
участва. Детето може да бъде подкупено или заплашено, за да не
разказва, да не разкрива насилието.
То включва:
сексуални полови отношения (сексуален акт), включително
вагинално или орално проникване
изнасилване
мастурбиране на детето или на възрастния посредством
детето
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1) Определяне мястото в семейните взаимоотношения
3 задача: Добри отношения
Първа стъпка: Накарайте децата да попълнят пропуснатите
думи в текста, като използват думите: обичат, задължения,
всички, помагаме
В моето семейство всички се ………………. Всеки има свои
……………….., аз също. Разбирам се добре с …………………….. в
къщи. …………………………… си в труден момент.
Втора стъпка: Права и отговорности на децата – помолете
децата да съединят изреченията
Децата имат правото да бъдат възприемани сериозно, а
отговорността им е...
Децата имат право на здравно обслужване, а отговорността им
е...
Децата имат право на добро образование, а задължението им
е...
Децата имат право да бъдат обичани и отговорността...
да се вслушват в съветите на родителите, близките и учителите
си.
да се грижат добре за здравето си.
да се учат и да уважават своите учители.
да обичат и да се грижат за другите.
Трета стъпка: Как да общувам с моите съученици - помолете
децата да опишат ситуация в която общуват със свои съученици
Въпросници и тестове
Подрастващото поколение принадлежи към „групата”. Младите
сравняват себе си с други авторитетни личности и особено се
влияят от приятелския кръг. Имат силно изразен стремеж да се
самоутвърждават сред различни социални общности и естествено
- на първо място сред познатите.
Подрастващите горят от желание за съзидателна активност, за
полезни социални проявления. Неразбирането, подценяването и
пренебрегването на тази тяхна готовност, изолирането им от
социални дела ги кара да се чувстват излишни.

25

Упражненията са подходящи за деца в начален курс на
обучение
1) Развиване на способностите за взаимно разбиране
1 задача: Изслушване - въвеждаща задача: Защо слушането е
важно?
Време: 5 минути
Цел: Мотивиране учениците да бъдат добри слушатели
Протичане:
1.Попитайте учениците защо слушането е важно
2.Запишете отговорите на постер, или на дъската
3. Помолете децата да отговорят на следните въпроси:
 Какво става, когато не слушаш нещо внимателно, а после
съжаляваш за това?
 В какви ситуации става така, че може да се случи нещо
опасно, когато не слушаш?
2 задача: Разпознаване на видовете поведение, показващи
дали някой слуша или не
Протичане:
1.Помолете някой от класа да излезе и да разкаже любимия си
детски филм. Покажете как изглежда невнимателното, лошо
слушане:
- гледайте настрани
- бъдете отегчен
- прекъсвайте
- поглеждайте часовника си
- смейте се в неподходящи моменти
2. Прекъснете ролевата игра след няколко минути и помолете
класа да ръкопляска на разказвача
3. Задайте следните въпроси на класа: Дали слушах това, което
ми разказваше.....? По какво разбрахте, че не слушах? Какво в
моето поведение показваше, че не слушам? Как мислете, че се
чувстваше... като знаеше, че не го слушам?
4. Напишете на дъската видовете поведение, показващи че
някой не слуша човека срещу него
5. Помолете друг ученик да излезе и да разкаже любимия си
филм. Демонстрирайте добро слушане (стъпките се повтарят както при лошото слушане
6.Обратна връзка
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докосване, галене или целуване на детето със сексуален
характер, с цел сексуално задоволяване
детска порнография, включваща въвличането на децата в
сексуални действия с други възрастни, едно с друго, с животни
или други обекти, като тези действия се записват на видео,
филмова или фотографска лента за тяхното продаване или
разпространяване по друг начин
детска проституция, която въвлича детето в сексуални
действия с голям брой партньори, които плащат
показване на детето на порнографски материали с цел
сексуалната му стимулация
 Индикатори за разпознаване на сексуално насилие
неудобство или затруднение при вървене или седене
нежелание за преобличане в часовете по физкултура,
облечено е с едни и същи дрехи дълго време
сексуални познания и/или поведение, които изглеждат
необичайни за възрастта и степента на зрялост на детето
бягство, тревога, отчаяние
страх от определени възрастни, избягване на другите деца
разиграване на сексуални сцени чрез игра или рисунки
инфантилно поведение (например смучене на пръсти)
гняв, враждебност, агресия към възрастните и другите деца
влошаване на поведението и успеваемостта в детската
градина или училището
изричане на лъжи
поведение, характеризиращо се с избухвания, привличане
на вниманието, развита фантазия, истерични изблици,
избухвания в плач
частично или неубедително описание на насилието, което в
последствие може да бъде отречено
при по-големите деца то може да се изрази в многобройни
безразборни полови контакти, бременност, предавани по полов
път болести
 Пренебрегване – това е неуспехът на родителя,
настойника, попечителя или лицето, което трябва да полага грижи
за детето, да осигури неговото развитие в една от следните
области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване,
осигуряване на дом и безопасност, въпреки че е в състояние да го
направи
Като синоними често се използват „неглижиране“ или
„занемаряване“.
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Детето може, да бъде неглижирано чрез липсата на адекватно
наблюдение и внимание, контрол - например когато малко дете е
оставено само или в компанията на още по-малко дете, когато му
се позволява да се скита само, без наблюдение и загриженост за
местонахождението му.
Пренебрегването обикновено се свързва с това да не се прави
нещо, а не толкова с активно действие, което пряко да вреди на
детето.
Разпознаване на пренебрегването:
 Физически индикатори
незадоволително физическо развитие, тегло и ръст под
нормата за възрастта на детето, нездрав общ вид
апатично поведение, умора, запуснат вид
ниска хигиена - мръсни, лошо миришещи дрехи, некъпано
тяло и коса, силни обриви
болести и травми, за които не са положени грижи - например
нелекувани инфекции
детето е гладно и преяжда, когато получи храна
 Поведенчески индикатори:
неглижираните деца още към 2 год. възраст са апатични към
комуникации
във възрастта към 3-4 год. се очертава ниска самооценка и
ниско самочувствие
в детска градина или в училище липсва желание и
постоянство – лесно се отказват когато започват да се занимават с
нещо
в предучилищна и ранна училищна възраст се очертават
проблеми с вниманието
наличие на фрустрация в трите и форми: Агресия - когато
детето "експлодира"; Регресия - не е в състояние да избухва, а таи
всичко в себе си, има ниска самооценка, самосъжалява се и чрез
своето поведение кара другите да се държат зле с него;
Ресигнация - избухване в сълзи
липса на контрол и лесно разстройване
слаби социални умения, емоционално неизразителни,
избягване на емоционални контакти
депресии, суицидни опити, прояви на агресивност и
девиантно поведение
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Провеждане на учебно занятие с цел разрешаване или
справяне с конфликт
1. На картонче всеки от учениците описва случка, когато се е
почувствал засегнат (ако не се чувстват достатъчно комфортно
със споделянето – дава им се възможност да генерализират). Без
име!
2. Картончетата се събират и прочитат от педагога. Случаите
ще бъдат разнородни, но вероятно могат да бъдат обобщени
3. Учениците се разделят на четири групи. Всяка от тях трябва
да се фокусира върху един от описаните казуси. Прави се
брейнсторм на идеи за разрешаване на проблема. Ако учениците
имат нужда от помощ с идеите, може да предложите примерни:
Вербална (обиждане с различни прилагателни, имена) или
физическа агресия – избягване на човека, който проявява това
поведение
Клюки – да вземат предвид възможностите да се изправят
срещу човека, който е разпространил слуха. Да бъдат заедно с
друг човек, който няма отношение към случая, но действа като
модератор на дискусията (peer mediation – посредничество)
Нежелани поведения – формиране на група, която да
противостои на тези, които имат това поведение. Могат да бъдат
определени насоки за желателно поведение
Други категории – намиране на възрастен, на който имат
доверие, с който да се споделят и обсъдят дадените проблеми. Той
би могъл да реши дали е нужна намесата на родителите; да
послужи за премахване на „наранените чувства”; да даде нови
идеи за разрешаване на проблема или да привлече учителя за
подпомагане на разрешаването на трудната ситуация. Понякога
започването на диалога е по-лесно да стане писмено, като по тази
начин се избягва директния конфликт. И двете страни имат
възможността да помислят за отговорите си, без да трябва да се
справят с незабавните реакции на другия – такива като гняв и
защита
4. След брейнсторминга на стратегиите, на всяка група се
дават 15-20 минути да разиграе конфликта и неговото
разрешаване
5. Представител на групата презентира сцената. След като
всички приключат се съставя списък, включващ всички
стратегии, предложени от учениците
6. Изработва се „договор” за конкретния клас от ученици с име
„Начини на разрешаване на конфликти в нашия клас”, който се
подписва от участниците, като знак на съгласие за в бъдеще
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Програмите, реализирани в реалистични ситуации помагат за
подобряване на климата в обществото и справедливостта между
младите, чрез редуциране на нежелателните актове на насилие;
намаляване на броя на наказанията и изключването от училище;
увеличаване на самочувствието и зачитането на другите, както и
личната отговорност и самодисциплина на младите.
Не можем да очакваме от младите да промотират и
окуражават мирното решаване на конфликтите, ако те не виждат
принципите на това разрешаване във всички сфери на
обществения живот – бизнес, спорт, забавление, лични
взаимоотношения. Възрастните играят роля в изграждането на
по-мирна среда като демонстрират разрешаване на конфликти по
мирен начин.
3.4 Варианти за работа в усилищна среда:
Варианти за работа в училищна среда по тази тема е
провеждане на серия от специализирани беседи в часовете на
класния ръководител – за всеки клас поотделно или по класове, за
всички от началния курс, за по-големите, за най-големите в
училището, с цел моделиране на етично поведение в семейството,
училището, на обществени места:
Примерен курс – набелязване на идеи
Насилието в нашето общество
Корените на насилието
Връзката между насилие и конфликт
Позитивни страни на конфликтите
Справяне с конфликт и обсъждане
Роля на комуникацията в разрешаването на конфликт
Активно слушане
Справяне с чувствата в конфликтите
Справяне с гнева и начини на успокояване
Принципи на „преговарянето”
Различието и разнообразието
Етническо и културно споделяне
Предразсъдъци
Модели на действие

постоянно закъснение или често отсъствие от училище, поголемите деца могат да обикалят безцелно наоколо преди и след
училище.
липса на адекватно общуването с възрастните или
необходимост от безразборно внимание на възрастните
дезадаптивно поведение – въвличане в насилствени връзки,
в банди и секти, злоупотреба с алкохол и наркотици (като бягство
от реалността), нарушения в съня или храненето – анорексия,
булимия, затваряне в себе си
проблеми в ученето и в общуването с връстници, бягства от
дома и от училище,
внезапно и забележимо подобрение във всички аспекти на
поведението и вида на детето, при промяна на грижите към него
В заключение: Изключително рядко се срещат случаи на деца,
пострадали само от един вид насилие. Децата, които са
физически и/или сексуално малтретирани, обикновено страдат и
от емоционално малтретиране, изразяващо се в загуба на доверие
във възрастните и ниска степен на самочувствие и вяра в себе си.

«… Държавата защитава децата от
физически и морални посегателства,
както и от безразличие спрямо тях.
Държавата опазва и защитава детето от
насилие или сексуална експлоатация…»
Конвенция за правата на детето
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ЧАСТ 2
НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩНА СРЕДА
2.1 Ролята на училището за ранно разпознаване на деца,
жертви на насилие и оказване на своевременна подкрепа
Насилието над деца е изключително сериозен проблем,
значимостта на който се определя както от разпространението му,
така и от тежките последици, които може да окаже върху
детското развитие. Последиците върху развитието зависят в
голяма степен от продължителността на периода, в който детето е
изложено на насилие и от подкрепата, която получава за справяне
с травмата.
Това определя голямото значение на ранното разпознаване
на децата, които са жертви на насилие. Често детето изпитва
сериозно затруднение да сподели за преживяното, особено ако
извършителят е близък човек. Именно поради това е необходимо
подкрепящата среда да бъде подготвена и чувствителна към
различни белези в поведението на детето, които могат да бъдат
сигнал, че се случва нещо тревожно, заплашващо нормалното му
личностно развитие.
Училището може да изиграе изключително важна роля в тази
насока, тъй като в него децата прекарват голяма част от времето
си. Учителите, педагогическият съветник, училищният психолог,
медицинският специалист в училище са значими фигури в живота
на децата. Често те са първите, които могат да забележат
симптомите на преживяното насилие.
Важна функция, която училището успешно може да
осъществява, е предотвратяване на насилието, чрез подкрепа на
детето, което го преживява. За успешната работа по превенция на
насилието е необходимо да се познават корените на агресивността
в поведението на детето, както и други прояви, които
сигнализират, че то страда. Учителят, педагогическият съветник
или психологът в училище имат ключова роля в това отношение.
Важно е, при разпознаване на белезите на насилие, да се
сигнализират органите по закрила, които са задължени да
предприемат оценка на рисковите фактори в обкръжението на
детето, както и да защитят неговата сигурност и безопасност.
Целта е детето да не бъде изолирано и да не се чувства заплашено,
да се създаде връзка на доверие и благоприятна обстановка, в
която то да бъде изслушано и да му се окаже подкрепа.
В училищата се разграничават 5 форми на насилие –
физическо, психическо, сексуално, структурно насилие и тормоз
(мобинг).
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Споделяне пред децата на опит от родители, чиято
професионална дейност има отношение към темата за
предпазване на децата от престъпни деяния и домогвания.
3.3 Подходи за разрешаване на конфликтите в училище и в
други среди
 Процес в курса на обучение - специализирана програма,
имаща за цел да обучи учители, директори, администратори и
ученици в отделни курсове (различни от тези, които влизат в
училищната програма) в способността, уменията и принципите на
разрешаването на конфликти. Този тип „преговаряне” помага на
дискутиращите да се вживеят в различни сценарии и да
генерират възможности за постигане на резултати, задоволяващи
и двете страни в конфликтната ситуация
 Посредничество на съученик - специално обучени млади
ученици, които се явяват посредници или медиатори работят
заедно със своите съученици за разрешаването на конфликти.
Тези програми редуцират използването на традиционни действия
за дисциплиниране като задържане след часовете, наказания или
изключване, те дават тласък за разрешаването на проблеми,
намаляват нуждата учителя да се намесва в ученическите
конфликти, подобряват климата в училището
 Мирен подход в рамките на класната стая - програмата
показва на учителите как да интегрират разрешаването на
конфликти, управлението на класа и въвеждането на дисциплина.
Поставя акцент върху съдействието в практиката, толерантността
и оценяването на различието и провеждането на ефективна
комуникация. Като цяло „мирните” класове/класни стаи се
инициират от учителите и са строителните блокове на „мирното
училище”. Тази програма интегрира разрешаването на конфликти
в учебната програма във всекидневното управление на класа
 Мирен подход в рамките на училището - инкорпорира
предишните три споменати подхода. Този подход се стреми да
създаде училища, където разрешаването на конфликти е
практика, усвоена от всички членове на училищната общност.
„Мирното” училище има за цел да създаде климат, който да
предизвиква младите и възрастните да вярват и действат с
разбирането, че едно неизпълнено с насилие общество е съвсем
реалистична цел.

21

Малко статистика:
 15% са склонните да проявяват насилие над деца и
младежи
 Момчетата участват в нанасяне на телесни повреди от 3 до
5 пъти повече, отколкото момичетата
 Особено често е физическото насилие във възрастта между
2 и 4 години и между 13 до 15 години. Обикновенно след това
агресивното поведение намалява
3.2 Подходящи педагогически методи на работа по
отношение превенцията на ученическата агресия и прояви
на насилие
Откриване на симптомите и причините за всяка проява на
агресивно поведение
Контрол и съвместни действия на педагозите и родителите
за преодоляване на агресивното мислене, настроение и поведение
сред учениците.
Проучване и анализиране на причините и проявите на
агресия чрез диагностики, разговори, консултации, анкети и др
Възпитание и мотивиране на учениците да споделят
проблемите и чувствата си, да владеят гнева си, да мислят преди
да действат и да търсят алтернативни решения на своите
проблеми - без конфликти и агресия
Включване на агресивните ученици и неформалните лидери
в извънкласни дейности и във формите на ученическото
самоуправление
Неутрализиране на всички извънучилищни фактори, които
могат да предизвикат агресивно поведение сред учениците
Изучаване и прилагане на добрите училищни и други
обществени
практики
попревенция
и
преодоляване
на
агресивното поведение сред учениците
Стимулиране и мотивиране на учениците с морални и
материални награди
Наличие на добър психологически климат в училище
Периодични срещи с родителите – примерно по същата
възрастова класификация, с тематични лекции, дискусии или
чрез прожекции на видеоматериали, анализ на конкретни
публикации в печата или чрез специализирани радиопредавания,
„открити” за слушателски обаждания, въпроси, съвети.
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2.2. Фактори, които влияят върху агресията при децата
Преживяно и изстрадано насилие – съществува тясна
връзка между преживяното насилие в детството и по – късната
проява на агресия. Един от основните фактори, които водят до
насилие в училище е насилственото възпитание в семейството детето не може да изгради вяра в други хора, няма доверие на
социалните взаимоотношения, гледа на света по изкривен начин,
възприема го като заплаха. Когато това дете извърши насилствен
акт, за момент го обзема усещане за собствената значимост,
увереност, че може да контролира ситуацията. Насилието
повишава самочувствието му и създава у него чувство за победа и
превъзходство.
Пол: Повечето от проявяващите насилие деца са от мъжки пол.
Средно статистически социализацията на момчетата съдържа
одобрението на насилието и системно отблъскване на чувствата.
Момчетата се приучават да възприемат насилието като признак
на сила и власт. Често момчетата компенсират страховете и
безсилието си, чрез насилие над по – слаби физически хора –
жени, деца, по – слаби връстници.
Климат в училище: Училищният клас е мястото, където
учениците общуват по няколко часа дневно. Връзката между
психологичния климат в клас и честотата на насилствени прояви е
емпирична. Статистиката показва, че в класове, където насилието
не се отчита, децата от „добри” или „нормални” семейства са по –
агресивни, отколкото в друга среда, която отхвърля насилието
като средство за общуване. И обратно – младежите, които идват
от травматизираща семейна среда стават по – малко агресивни в
среди, които отчитат насилието. Това показва колко голяма
значение има социалната среда и помага да се обяснят формите и
честотата на насилието в различните училищни класове.
Върху климата в класа голямо значение оказва съчетанието от
характерите на отделните ученици, социалната им компетентност,
цялостната атмосфера в училище, личността на учителя.
Вътреличностната агресивност на самите ученици, зависеща от
индивидуалните им особености, обостря по време на кризата в
юношеския период
Комуникация, изясняване на конфликтите, предотвратяване
на прояви на насилие – това са все задължения на учители,
педагогически съветници, психолози.
Насилие и групи: Груповата динамика влияе пряко върху
честотата на случаите на насилие. Принадлежността към
общности във и извън училище, които приемат насилието,
увеличава риска.
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3.1 Рискови и предпазни фактори
Насилие,
авторитет
и
подчинение:
Социално
психологическите експерименти и историческата практика
показват, че много хора са склонни да проявят насилие, ако им
бъде наредено от авторитетни личности. Това е свързано с
развитата „култура на подчинение” за сметка на респекта към
човешката личност.
Медии и насилие: Почти всички изследвания на тази тема
сочат извода, че прекомерното консумиране на медии и игри с
високо съдържание на насилие представлява рисков фактор за
проява на агресия, който не бива да се подценява. Те водят до
драстична промяна в ценностната система, при която стойности
като солидарност, готовност за оказване на
помощ или
съчувствие са изтласкани на заден план
2.3. Как да помогнете на дете, жертва на насилие
Много смелост е нужна на едно дете, за да сподели проблема,
който го измъчва - то със сигурност се нуждае от помощта ви. Ако
у вас се появи съмнение, че дете е обект на насилие, постарайте
се да следвате посочените три стъпки:
Стъпка 1:
Говорете с детето, като внимателно се опитате да изясните
всеки аспект на проблема. За децата е трудно да признаят пред
възрастните, че са насилвани и е нужно време да ви разкажат
подробностите. През цялото време на разговорите показвайте на
детето, че темата е важна и че го слушате внимателно
Вярвайте му. Децата рядко лъжат, когато става дума за
преживяния от тях стрес
Показвайте му, че го обичате и ви е грижа за това, което се
случва с него. Децата често си мислят, че възрастните ще бъдат
разочаровани от тях, ще се ядосат, ще бъдат по-малко обичани
заради случилото се
Не го критикувайте. На детето му е достатъчно тежко от
преживяното и ако човекът, от когото е потърсило помощ започне
да го критикува, това ще го затвори още повече
Изслушайте го. Не бързайте да коментирате и да давате
собственото си мнение и оценки. Кажете му, че изцяло го
подкрепяте и се радвате, че е намерило смелост да говорите на
тази тема
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 Индивидуално ниво (ниво на личността)
РИСКОВИ ФАКТОРИ
ПРЕДПАЗВАЩИ ФАКТОРИ
Липсващо
подсъзнателно Социална компетентност
усещане за нередност
Ниска
търпимост
към Умение
за
комуникация
и
разочарованието
справяне с конфликтите
 Ниво на взаимоотношенията (семейство, партньори)
Преживяно насилие в детска
възраст
Малтретиране
Преживяно
безсилие
(авторитарно възпитание)
Липса на обич
Занемаряване
Липса на обвързаност
Липса на пример (родителски)
Липса на самовъздействие

Любов
Респект
Сигурност, закрила
Свободно
пространство
самовъздействие

и

 Ниво на общността (училище, връстници, общност)
Липса на шансове за бъдещето
Връстници и групи склонни към
насилие
Конкуренция
Натиск за успех и ориентация
към дефицити (това, което
детето не умее да прави)
Среда на живеене
Неуспех в училище

Респект
Сигурност
Мирна обстановка в училище
Спорт

 Обществено ниво
Социално пренебрегване
Демократични ценности
Липса
на
перспектива
за Демократични структури
бъдещето
Структурно насилие
Културно насилие
Медии, подкрепящи насилието
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ЧАСТ 3
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО, ЧРЕЗ РАБОТА В УЧИЛИЩНА
СРЕДА
„Тъмнината не може да изгони тъмнината - само
светлината може. Омразата не може да прогони омразата
- само любовта може.”
Мартин Лутър Кинг

Превенция на насилието при подрастващите деца означава
премахване на „мъглата” причинена от силни и затормозяващи
чувства и оказване на помощ в осъзнаването, допускането,
изказването и уважаването на чувствата.
Когато говорим за превенция, е необходимо:
Да признаем, че насилието представлява сериозен проблем в
българското общество
Да имаме отношение на загриженост към жертвите на
насилие и да не ни е безразлично какво се случва с юношите и
децата, които са пострадали или могат да пострадат
Да съберем сила и смелост да заговорим открито по тежки
теми, каквито са домашното насилие, сексуалното насилие и
трафика
на
деца.
Смисълът на превенцията е да накара хората да се замислят в
дълбочина и в детайли за насилието между хората, като проблем
на човешките отношения.
Превенцията на насилието в училище трябва да се разглежда
като част от общото развитие на училището - следва да се
разработи програма за превенция, която да е част от стратегията
за развитие на училището.
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Внимателно чуйте какво ви казва детето. Разберете кой и
какво е направил, къде и кога се е случило това, има ли
повтаряемост на ситуацията. Научете колкото се може повече за
начина, по който е било извършвано насилието, може ли детето да
посочи и други деца, които са станали жертва на такова или
подобно поведение.
Не обвинявайте детето за това, което му се е случило. Не му
казвайте “Ти какво правеше там?”, “Защо предизвика другото
дете?” или “Сам си си виновен!”. Много е важно жертвите на
насилие да не живеят с убеждението, че те са предизвикали
случилото се и че вината е тяхна.
Не игнорирайте и не омаловажавайте проблема. В случаите
на насилие крайно неподходящи са изказвания от рода на “Това
са детинщини”, “Малко сте се скарали, утре пак ще сте приятели”,
“Измисляш си”, “В това няма нищо страшно, не му обръщай
внимание”, “На всеки му се е случвало, ще си мине от само себе
си” и други подобни
Когато детето ви потърси за помощ, може и да не знаете
как да реагирате, какво да кажете и какво да направите. В такъв
случай отделете време да помислите и да поразсъждавате над
ситуацията, без да използвате изрази, подобни на: “В училище
всички се бият, нормално е и на теб да ти се случи”
Не го подтиквайте да отговаря на насилието с насилие “Ами и ти го удари” или “Върни му го”. Ако дете удари друго, това
едва ли ще реши проблема, по-вероятно е или да си има
неприятности с учители и директор, или ситуацията на насилие да
есклира и да се влоши
Покажете съпричастност. Кажете му, че насилието е лошо
нещо и че заедно можете да потърсите решение в създадената
ситуация. Обмислете какво да предприемете и след това го
споделете с детето, като го убедите в правилността на бъдещите
действия
Стъпка 2: Потърсете съдействие от педагогическия
съветник/ психолог в училището
В никакъв случай не отивайте да се саморазправяте с децата,
които са насилвали другото дете! Също така не бързайте веднага
да търсите контакт с родителите им. Тази реакция често е сред
първите, но тя по-скоро утежнява положението, вместо да реши
проблема. Проведете нужните разговори с децата или с другите
участници в даден конфликт, като в последствие потърсите
съдействието и на родителите.

15

Обсъдете с колегите си, училищния психолог или педагогически
съветник това, което сте установили и ви притеснява. По време на
разговора се старайте да контролирате емоциите си и да говорите
по същество. Дайте изчерпателна информация за установените от
вас факти – кой, кога, къде и как е извършил акта на насилие.
Мислете за доброто не само на детето - жертва, но и на другите
ученици. Бъдете готови да си сътрудничите с всички
взаимодействащи си „игрчи” в съдадената ситуация на насилие,
за успешното решаване на проблема.
На срещата водете записки, свързани с обсъжданите
препоръки и подходи за решаване на проблема, задавайте
въпроси за това, което не ви е станало напълно ясно и за фактите,
които трябва да се доизяснят и обмислят
Стъпка 3: Помогнете на детето да даде отпор на
насилието
Покажете на детето, че му вярвате и го разбирате! Това е от
изключителна важност, за да бъдат успешни съвместните ви
усилия за прекратяване на насилието. Каквото и да му кажете и
да го посъветвате, думите ви ще тежат два пъти повече, ако
детето чувства, че му имате доверие и че си давате сметка какво
преживява
Дайте му съвет как да се предпази от нападки. Например
да не се хваща на груби подмятания, а да си казва “Това е техен
проблем, не мой. Аз съм добре!”, което е много добре за запазване
на по- висока самооценка
Изработете заедно някаква стратегия за сигурност. Научете
го как да търси помощ от приятели или от възрастните, когато се
чувства застрашено от насилие
Разговаряйте към кого може да се обърне за помощ и
заедно решете какво би трябвало да каже. Обяснете му, че да
съобщи за насилие не е нито клюкарене, нито издаване, нито
предателство
Помогнете му да преодолее срамежливостта си, да бъде
уверено, да отстоява себе си. Понякога е достатъчно едно дете
просто да не покаже страх от нападателя си, за да го откаже от
по-нататъшни действия.
Окуражавайте детето. Не го карайте да мисли, че е малко и
слабо, а напротив – че е напълно способно да се противопостави и
да се справи с насилието, като използва алтернативни подходи
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Давайте му поводи да се чувства ценно и важно, хвалете го,
казвайте му неща като “и аз бих искал да съм толкова добър в...”,
“много добре се справяш с...”, “намери наистина много умно
решение на...”.
Помогнете на детето да се запознае с други деца и да
създаде нови приятелства извън училище. Различната среда и
пълноценните отношения с други негови връстници ще му
помогнат да се чувства по-силно и по-сигурно в себе си, ще му
покажат, че може да общува с други деца, без да става жертва на
агресия
Окуражавайте
детето
да
установява
контакти
с
добронамерени деца в класа. Дори само един добър приятел може
да бъде достатъчен да се подобри ситуацията, да се върне
увереността и самочувствието на детето
Помагайте му да развие талантите си и творческите си
заложби. Предложете му да посещава избираеми часове, курове и
спортове, които му харесват и му носят удовлетворение. Това ще
му даде нови гледни точки, нова среда и нови познанства, ще го
накара да бъде по-уверено в себе си и способностите си
При обиди на етническа принадлежност или цвят на
кожата, потърпевшото дете не трябва да се впуска в спорове или
да се опитва да промени мисленето на насилника – обикновенно
това е загуба на време и може да доведе до физическо насилие.
Достатъчно е да погледне нападателя в очите и да му каже “Не ми
харесва да ми говориш така” и да не се занимава повече с него
Накрая, важно е да отговорите пред себе си на следния
въпрос: Защо жертва на насилие е точно това дете?
Възможните причини могат да бъдат различни - Защото е слаб
ученик? Защото е силен ученик? Липсват му умения за общуване с
другите? Дразни околните с поведението си? Прекалено е живо и
буйно? Твърде е свито и плахо? Нахално? Гръмогласно? Изглежда
безпомощно?
Естествено, че различието не е оправдание за насилието, но
неговото идентифициране може да ни помогне за намирането на
правилните подходи за справяне. Потърсете помощ от психолог,
който може да помогне за преодоляване на различието и за
осъзнаване на важните правила на поведение, които дават
възможност за приемането на неприспособимото дете в
общността
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