


Проявите на тормоз могат да бъдат:
ФИЗИЧЕСКИ:

• ритане, удряне или 
блъскане на някого;
• кражба, криене или 
разрушаване на чужди вещи;
• унижение, принуждаване
на някого да извършва
действия против волята си.



Вербални:
• заплаха за физически 
тормоз (ритане, удряне или 
блъскане);
• подигравки, употреба на 
подигравателни прякори и 
обръщения;
• всякакви форми на 
вербална обида.



Социално-психологически:
• нарочно и целенасочено
изолиране на някого от определени
групи и дейности;
• разпространяване на слухове
и лъжи по нечий адрес.



Ако станете свидетел на 
проява на тормоз, я прекратете
незабавно!



Ако учител стане свидетел на насилие:

1.Запазва самообладание!

2.Учителят да се опита да раздели насилника и 
жертвата!

3.Говори тихо и спокойно!Не им крещи! 



4.Заради небалансираното разпределение на 
силата, разискването на случая с двете страни 
едновременно и принуждаването на грубияна да се 
извини на момента против волята му може да се 
окаже не само неефективно, но и вредно. Възможно 
е жертвата дори да защити грубияна от страх за по-
нататъшно отмъщение. 



5.Потърсете помощ от друг учител или 
служител!

6.Не се опитвайте да обвинявате детето-
насилник!Не му крещете!



7.Проведете разговор с децата!Направете го по отделно за всяко дете!

На жертвата окажете подкрепа и съпричастност. С агресора 
разговаряйте спокойно, без да се карате и да крещите. Обяснете 
му сериозността на постъпката му и твърдо му обяснете, че 
агресивното поведение няма да се толерира. Ако е възможно, 
потърсете корените на проблема и причината ученикът да 
прибягва до насилие.



8.Слушайте внимателно, не бързайте 
да давате оценка и 
препоръка!Потърсете помощ от 
педагогическия съветник!

9.Посъветвайте детето 
Да сподели с 
родителите!

10.Посъветвайте детето да 
Потърси помощ на телефон 116 111!



Ако учител стане свидетел на инцидент с дете:

1.В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие 
сериозна заплаха за живота на пострадалото дете, учителят 
незабавно се свързва с телефон 112

2.Незабавно уведомява 
медицинското лице  в училището 
лично или остава при детето и 
изпраща друго лице да го извика!



3. Незабавно информира класният ръководител, 
който да осъществи контакт с личния лекар на 
детето или сам осъществява контакт с личния 
лекар на пострадалото дете и го информира за 
инцидента.При необходимост дава и 
допълнителна информация.

4.Уведомява 
директора на 
училището!



5.В случай на по-лек инцидент с дете в 
училище, който към момента на установяването 
му от учителя, видимо не застрашава живота на 
детето, учителят незабавно информира 
медицинското лице в училището.

6.В случай на по-лек инцидент с дете в 
училище, при който медицинското лице в 
училището е оказало помощ, то същото 
лице е длъжно да информира личния лекар 
на детето/ученика като го запознае  с 
инцидента и оказаната от него лекарска 
помощ и приложени медикаменти, ако 
такива са дадени на детето.



7.В случай на по-лек инцидент с дете в 
училище, при който медицинското лице в 
училището е оказало помощ, то същото се 
задължава да насочи детето и родителите за 
консултиране с личния лекар, който да 
извърши профилактичен преглед на детето, с 
цел проследяване на състоянието му и 
предотвратяване на  следващи усложнения.



8.НЕ ДАВАЙТЕ ЛЕКАРСТВА НА ДЕЦАТА БЕЗ ДА 
СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В 
УЧИЛИЩЕ, ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА ДЕТЕТО И 
РОДИТЕЛ! 

9.НЕ ОКАЗВАЙТЕ НА ДЕТЕТО ПОМОЩ, ЗА 
КОЯТО НЕ СТЕ ОБУЧЕНИ, ЗА ДА НЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕ ПО-ГОЛЕМИ УВРЕЖДАНИЯ!



Потърсете помощ на 
телефон 112!

НЕ ОСТАВЯЙТЕ
ДЕТЕТО САМО!
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