
 

МЕХАНИЗЪМ 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО   

В СУ „Вичо Грънчаров” 

  
 

I. ИЗМЕРЕНИЯТА НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ  

Тормозът в училище обхваща широк спектър от прояви. Това е явление със 

сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 

поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го 

извършват или наблюдават. Последиците от насилието в училище са особено тежки и 

продължителни и силно привличат общественото внимание. 

 Какво е насилие? 

„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. 

„ насилие” е причиняване на телесна повреда, включително  

 Какво е тормоз? 

Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите 

форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. 

Тормозът между връстници е групов феномен. Случаите на тормоз се извършват в 

групова среда, в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни.  

Тормозът, независимо от това как се упражнява, е много сериозно, оставящо 

травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със 

собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса. 

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики: 

1. злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

2. извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си 

позиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира; 

3. повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 

насилие. 

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат описани като: 

Физически тормоз, например, блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне 

на болка, спъване, затваряне в някое помещение; 

Психически тормоз, например, подмятане, подиграване, закачане, обиди, 

омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на личните вещи, кражба и хвърляне 

на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене; словесни изрази, които имат за 

цел да унижат и оскърбят детето на база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или 

друго, с което се подчертава различие от останалите. Когато е в група - под формата на 

изолиране, игнориране, изключване от групови дейности, избягване, одумване и 

разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски 

отношения с децата, обект на тормоз. 

Сексуален тормоз - представлява всяка форма на нежелано словесно, несловесно 

или физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до 

накърняване на достойнството на лицето, и по-специално създаване на смущаваща, 

враждебна, деградираща (принизяваща), унизителна или обидна обстановка. Включва 

измислянето на сексуализирани прякори или имена, коментари за външността на някой 

и подигравки със сексуално значение, неподходящо докосване, бележки и надписи със 

сексуално съдържание и т.н. до по-екстремни форми на нападане и насилие. 

Кибернасилие и Кибертормоз - насилие и тормоз, които се осъществяват в 

дигитална среда чрез дигитални устройства. Включват създаване и разпространение на 

обидни, заплашителни и подигравателни визуални материали, снимки и текстови 

съобщения, които уронват достойнството на детето или го унижават: снимането на дете 

с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видеозапис без 



негово съгласие, кражба на самоличност/профили, обиди, разпространение на слухове в 

социалните мрежи и др. 

Ако дете е въвлечено в рискова ситуация онлайн, това винаги има своите 

отражения в реалния му живот. Преживяванията за детето могат да бъдат дори по- 

унизителни, тъй като кибертормозът не може да бъде прекратен веднага и е достъпен 

до много по-голям кръг хора. 

Физическото насилие и тормоз са формите, които възрастните най-често забелязват 

и затова често мерките за справяне обикновено са насочени именно към тях. 

Психическото насилие и тормоз по-трудно могат да бъдат установени, тъй като не са 

така видими, а и децата, от своя страна, нямат нагласата да споделят с възрастните за 

своите преживявания. 

Проблемът се задълбочава, когато психическото насилие и тормоз, като обидните 

думи и прякори, социалното изолиране и други се подценяват от възрастните и се 

считат за нормална част от процеса на социализация и израстване на децата. Ето защо е 

важно да се обърне внимание още при първите признаци за съществуването на насилие 

и тормоз. 

 Разпознаването на насилие и тормоз включва следните физически и 

поведенчески признаци: 

• различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести 

червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 

• неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични 

отговори; 

• безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 

• лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 

• прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да 

било с него; 

• влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главоболие, 

отпадналост; 

• влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище; 

• чести отсъствия от определени часове; 

• детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с 

връстниците си; 

• агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието, 

упорито непослушание, самонараняване; 

• внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на развитие 

на детето; 

• бягане и криене, включително зачестили бягства от училище; 

• загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооценка; 

• употреба на алкохол, медикаменти, занемаряване (постоянно обличане на едни 

същи дрехи или отказ да сресва косата си); 

• психосоматични симптоми, като болки в стомаха, главоболие, гадене и др., оплаква 

се, че сънува кошмари и сънят му е нарушен. 

• различни прояви на сексуализирано поведение (имитация на сексуален акт, 

разголване, използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са 

нехарактерни за съответната възраст). 

• наблюдават се промени в навиците или в използването на интернет и социалните 

мрежи. 

 


