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4.1 Как да говорим с деца относно тормоза? 

 

Учителите често не се чувстват достатъчно подготвени или информирани, за 

да говорят с деца за тормоз. Изключително важно е обаче учителите да 

поставят въпроса за тормоза на фокус не само преди неговата проява, за 

превенция, но и след като се случи. Всъщност учителите могат да следват някои 

насоки, за да се справят с проблема по възможно най-добрия начин. 

Как е възможно да се предотврати тормозът в класната стая? За тази цел е 

жизненоважно да можете да говорите открито за тормоза, преди да се случи. 

За да се направи това, дори и да изглежда просто, се изисква да бъдете напълно 

информирани какво представлява тормозът, кои са причините за него и кои са 

основните му ефекти. Когато говорим за тормоз в класната стая, е важно да 

знаем, че сред учениците може да има възможни жертви и насилници, както 

и странични наблюдатели. Следователно е изключително важно да бъдете 

информирани за тормоза, да имате ясни концепции и да можете да говорите 

открито по темата. 

След като темата е ясна за учителите и училищния персонал, е възможно да се 

пристъпи към обучение на децата относно тормоза. За да бъде по-ефективно, 

се препоръчва да направите темата възможно най-реална за децата - обяснете 

ясно какво представлява тормозът и какво е въздействието, което може да има, 

придружено с илюстрации на примери от реалния живот. По този начин 

учениците лесно ще се запознаят с проблема и ще могат да разпознаят 

сценариите на тормоз и тяхната роля в него. 



 

 

На второ място, препоръчително е да говорите открито и често с децата за 

техните чувства и емоции. В класната стая не е обичайно да се говори за чувства 

и личен опит или личен живот. По този начин тази грешна комуникация 

относно личните емоции затруднява децата да осъдят ситуация на тормоз. 

Повдигането на въпроса за техните емоции, чувства и мисли ще даде 

възможност за по-лесно справяне с проблема с тормоза. 

Трето, важно е да насърчаваме учениците да бъдат положителни модели за 

подражание. За да се направи това, жизненоважно е да се говори за важността 

да бъдеш приобщаващ и уважителен, както и добър с всички връстници. Би 

било полезно да се говори за ролеви модели на ученици под формата на 

дейност или уъркшоп, за да се създаде осведоменост по темата. По същия 

начин, учителите също трябва да бъдат добри модели за подражание, така че 

децата да могат да отразяват всички тези ценности, които усвояват. 

И накрая, важно е също така да се работи върху овластяването на учениците и 

върху изграждането на собственото им самочувствие. За целта, интересен 

подход е да се насърчат учениците да поемат отговорни роли в дейностите, 

които им харесват в класната стая. 

Следването на това ръководство ще помогне на учителите да разберат как да се 

справят с тормоза, преди той да се случи в класната стая; следващата стъпка е 

да се запознаете с това как да говорите за тормоз с деца, които са участвали в 

него, след като то вече се е случило. Независимо от това, е изключително важно 

учителите и училищният персонал да са подготвени да работят по него и да се 

справят насилници, жертви и странични наблюдатели. 



 

 

Когато се занимават с жертви на тормоз, най-важният аспект, който учителите 

трябва да имат предвид, е да действат като слушатели. Важно е в тези ситуации 

да слушате открито и спокойно за преживяването на жертвата, карайки я/го да 

се чувства изслушан, подкрепен и че не бива съден, вместо да се опитвате 

незабавно да открие причината за ситуацията на тормоз или да се опитате да 

решите проблема. По същия начин е от съществено значение да можете да 

предадете благодарността към и това че можете да разчитате на жертвата, че 

има смелостта да докладва ситуацията. 

Важно е да не претоварвате жертвата, да я/go уведомите, че не е сам/a и че ще 

бъде намерено решение. Освен това, информирайте жертвата за конкретни 

училищни политики за справяне с тормоза, обсъдете ги и поговорете за 

следващите стъпки. Трябва да се разбере, че предложеното решение трябва да 

уважава неговите / нейните мисли, за да не наруши границата на доверие. И 

накрая, учителите трябва да се разглеждат като система за подкрепа на 

жертвите и някой, на когото могат да се доверят. 

От друга страна, един от най-трудните аспекти на ситуации на тормоз е как да 

се говори с насилника. От решаващо значение е да се има предвид, че той/тя 

по своята същност не е лош, но той / тя може да се държи лошо по различни 

причини. Ето защо е важно той / тя да не се чувства осъден. Обикновено децата, 

които тормозят, се опитват да се адаптират към групата, имат нужда от 

внимание или се опитват да се справят със сложни ситуации от личния си 

живот. Следователно отговорността и съчувствието трябва да бъдат ключови в 

тези сценарии. 



 

 

На първо място, трябва да се установи комуникация с децата, за да се установи 

как се чувства у дома, в училище, както и мислите му/й, за да се разбере 

източникът на поведението му/й. Освен това се препоръчва да се опитате да 

говорите за сценарии, които го/я напрягат, и да го/я накарате да разбере, че 

има различни невредни отговори на тези сценарии. Важно е да го/я осведомите 

за ситуациите и чувствата, от които страда жертвата му, например, чрез 

изречения „поставете се на негово/нейно място“. Във всеки случай тази стъпка 

трябва да се проведе по конструктивен начин. 

Оттук нататък го/я информирайте за последиците от поведението му/й, за 

правилата, които трябва да се следват, за да живее в обществото. Също така е 

важно да се свържете с родителите на децата, за да оцените различни 

сценарии, на които детето е свидетел у дома, да знаете за неговите / нейните 

разочарования и да изградите общ път между тях, за да се опитате да 

изкорените тези поведения 

Тъй като тормозът не е само училищен въпрос, родителите на деца, които 

страдат от тормоз или са тормозили, трябва да бъдат ангажирани с проблема 

още преди той да се случи. Следователно, трябва да е възможно да се 

организира родителска среща в началото на всяка академична година, в която 

родителите да се обучават по темата, за да могат да идентифицират какво е 

тормоз, да знаят как да действат и да вземат предвид политиката на училището 

в сценарии за тормоз. Освен това учителите могат да се опитат да развият 

отношения на сътрудничество с родителите, за да ги насърчат да действат в 

съответствие с училищните политики в случаи на тормоз и на етапа на 

превенция. В някои случаи училището може да осигури емоционална 

подкрепа за родителите. Важно е да се подчертае, че отворените линии за 



 

 

комуникация между родителите и училището / учителите са ключови за 

превенцията и за подхода към тези ситуации. 

 

4.2 Развиване на позитивни взаимоотношения Учител- Ученик  

 

Развиването на положителни взаимоотношения учител-ученик е една от най-

добрите тактики за предотвратяване на насилствена, както и вредна среда в 

класната стая. Учителите, които могат да насърчават положителни 

взаимоотношения със своите ученици, ще създават среда, фокусирана върху 

ученето и задоволяване на нуждите на учениците за развитие, както и 

емоционалните и академични такива. Важно е тези взаимоотношения да се 

изграждат от самото начало, тоест в детската градина. 

Изграждането на положителни взаимоотношения ученик-учител понякога е 

трудно и изисква силна отдаденост. За да работим за изграждането на този вид 

взаимоотношения, е жизненоважно да знаем за учениците; не само 

индивидуалния им темперамент в час, но и техния жизнен контекст, опитът и 

интересите им извън училище. В резултат на това би било възможно да се 

дефинира начинът или стратегията за поддържане на мотивацията на 

учениците, като се има предвид, че всеки един от тях е различен и се нуждае от 

различна мотивация за изпълнение на едни и същи задачи. Освен това 

опознаването на хобитата и интересите на учениците, както и житейските им 

ситуации е важно за разработването на по-ангажиращ и личен начин за 

обяснение на уроците, чрез свързване на обясненията с примери от реалния 

живот, с които учениците могат да се чувстват по-близки. 



 

 

Друго, което си струва да се спомене, е да се предостави смислена обратна 

връзка на учениците, като се съсредоточи върху положителните аспекти, а не 

върху отрицателните, като винаги показва положително отношение, когато им 

помага, проявява интерес към тяхното обучение и оценява тяхното участие. 

Освен обясненото по-рано, от ключово значение е да се създаде положителен 

климат в класната стая, за да се изгради чувство за общност. Важно е учениците 

да развият чувството за принадлежност. Учителите трябва да позволят на 

всички ученици да споделят своите мисли и да се опитват да поддържат 

еднакво внимание към всички ученици, така че всички те да се чувстват 

ангажирани и еднакво важни в развитието на дейностите. Това ще ги накара да 

видят връзка между новите неща, които учат, и времето, което им е приятно да 

прекарват с учители и други връстници. Що се отнася до изграждането на 

общността в клас, трябва да се обмисли предоставянето на ученици на 

социална и емоционална подкрепа и да се поставят високи очаквания за 

научаване. 

В крайна сметка учителите трябва да бъдат чувствителни и уважителни към 

тях, да зачитат мненията и интересите на учениците, така че да могат да бъдат 

да бъдат разглеждани като модели за подражание. Като цяло, положителните 

взаимоотношения насърчават мотивацията, ангажираността на учениците в 

ученето. 

4.3 Защо често тормозът не бива докладван и какво трябва да се 

направи, за да се промени това  

 



 

 

Известно е и е доказано в научните изследвания, че децата и младежите често 

няма да съобщят за тормоз на възрастни. Децата обикновено крият 

поведението, свързано с тормоза, както и ефектите, които има върху тях, и това 

не само прави много по-трудно да се разбере каква е истинската степен на 

тормоз, както и сериозността на проблема, но също така затруднява 

справянето с него. 

Причини тормозът да на бъде докладван  

Съществуват различни причини децата да решат да не докладват за тормоз. 

Първо, в случай на деца, които биват тормозени, те често предпочитат да не 

искат помощ, защото се чувстват засрамени, уплашени, както и безсилни. 

Всъщност децата обикновено изпитват високи нива на срам за това, от което 

страдат, те предпочитат да не споделят своите преживявания у дома или в 

училище и решават да страдат в мълчание. Отделно от това, често е обичайно 

да се чувстват безсилни, страхувайки се, че в случай че споделят опита си, ще 

бъдат много по-тормозени и ситуацията ще бъде по-лоша. Друг важен аспект 

е, че жертвите на тормоз също изпитват страх, че няма да им повярват. 

Когато става въпрос за странични наблюдатели, чувството на страх също е 

голям проблем. Те се страхуват да не бъдат тормозени, ако съобщят какво 

преживяват другите деца, и следователно предпочитат също да останат в 

мълчание. Друга причина страничните наблюдатели да не докладват за тормоз 

е, че не искат да предадат приятелите си; дори когато смятат, че това, което 

правят, е грешно, те също така смятат, че предаването на приятелите им също 

е грешно. Всъщност мълчанието е свързано със страха да не бъде признат за 



 

 

„доносник“сред децата, което обикновено се случва, ако тормозещият е 

популярно дете в класната стая. 

Друга причина за мълчание, която засяга както страничните наблюдатели, 

така и самите жертви, е неспособността да се определи някакво поведение като 

тормоз. Това води до неразпознаване на важността на това поведение. 

Учениците понякога не са в състояние да разпознаят леките, косвени и 

релационни видове тормоз, които също са несправедливи, неравностойни 

начини за отношение към другите. 

И накрая, в случая на самите тормозещи, причините да не се докладва са много 

по-очевидни. От една страна, те знаят, че това, което правят, е грешно и 

следователно знаят, че това ще има последствия. От друга страна, разказването 

за това, което правят, също ще означава загуба на власт за тях. 

 

Насърчаване на докладване на ситуации на тормоз  

Дори да е трудно да работите с деца, за да промените мнението им и да се 

почувстват насърчени да докладват за ситуации на тормоз, учителите могат да 

вземат някои мерки. Първо, жизненоважно е учителите да направят въпроса 

за тормоза реален за децата и да говорят открито за него и неговите последици. 

Това ще помогне на децата да не се чувстват „непознати“ заради преживяване 

на тормоз, а също така ще им помогне да споделят своето преживяване без 

страх. 

Второ, важно е да се създаде положителна връзка с децата от самото начало, 

която прави нормално те да могат да говорят както за чувства, така и за емоции 



 

 

в клас. Изграждането на положителна връзка също ще помогне на учениците 

да се чувстват по-уверени да споделят своите преживявания. 

И накрая, учителите трябва да бъдат модели за подражание за тях, така че да 

имат положителен пример / референция, когато се занимават със сложни 

казуси, т.е. когатоо взимат решения. Важно е учителите да се разглеждат като 

хора, готови да помогнат, които няма да ги съдят и които ще зачитат техните 

желания, както и чувствата им. С други думи, учителите трябва да са 

фокусирани върху изграждането на отношения на доверие с учениците. 

За съжаление учителите също трябва да са наясно, че е вероятно много деца да 

продължат да предпочитат да не докладват за тормоз в училище. Затова е 

важно те да знаят как да идентифицират признаци на тормоз. Ако има близки 

отношения с учениците и ако откритото говорене за емоциите се 

нормализира, някои деца може да споделят своите чувства. Следователно 

знанието за техните чувства може да доведе до разпознаване на сценарии за 

тормоз. 

4.4  Каква е ролята на страничните наблюдатели в превенцията на 

тормоза?   

 

Тормозът е един от най-често срещаните видове инциденти, при които хората 

избират да не се намесват. Изследванията показват, че макар около две трети 

от децата и младежите да са били свидетели на тормоз, половината от тези, 

които са били свидетели, се опитват да избягват да се включват, вместо да се 

намесват или търсят помощ (Смит и Шу, 2000; Карни, 2000). 



 

 

Според изследователите „ ефектът на страничния наблюдател“ - когато хората, 

свидетели на инцидент като престъпление или тормоз, не се намесват - не се 

случва само по рационални причини, но там, където има група странични 

наблюдатели, те не искат да се открояват от групата, бивайки човекът, който 

предприема действия. 

Наблюдателите могат да бъдат засегнати от тормоза, както жертвите и 

насилниците. Те могат да се чувстват уплашени или несигурни относно това 

какво да правят, а след това да се чувстват виновни за това, че не се намесват, че 

се страхуват или не знаят как да действат. Освен това, тези ефекти могат да 

продължат да бъдат усещани и след като действителният инцидент на тормоз 

е приключил. 

Наблюдателите могат да се чувстват „дърпани в две посоки едновременно“ - 

виновни, че не са помогнали, и твърде уплашени, за да помогнат. Тази 

нерешителност може да доведе до безпокойство и страничните наблюдатели 

също могат да се притесняват да станат нови жертви - в някои случаи това ги 

кара самите те да станат тормозещи, само за да избегнат това те да бъдат 

тормозените. Следователно, ефективното справяне с тормоза изисква работа с 

деца и младежи, които са странични наблюдатели, както и с тези, които са 

тормозени, и тормозят. 

Важна точка по отношение на страничните наблюдатели е да разберете, че да 

сте страничен наблюдател не е пасивен статус. Всъщност „бездействието“ има 

реално влияние върху събитията и може да причини вреда, защото може да 

даде подкрепа и одобрение на тормозещия. Децата и младежите, които са 

тормозени, често се чувстват все по-сами, защото има свидетели, които не 



 

 

правят нищо. Всъщност, когато никой не се намесва, човекът към който е 

насочено действието може да почувства, че страничните наблюдатели не се 

интересуват или че са съгласни със случващото се. 

Наблюдателите имат потенциал да направят положителна промяна, когато 

тормоза е в процес, като предприемат действия, вместо да не правят нищо. 

Наистина подкрепата на един човек може да направи голяма разлика за някой, 

който е тормозен. Когато тези, които страдат от тормоз, са защитени и 

подкрепени от своите връстници, те са по-малко тревожни и депресирани от 

тези, които не са. 

Превръщането на страничните наблюдатели в активни противници на 

тормоза включва работа с политики и насоки на ниво клас, училище и 

общност, както и стратегии за справяне с тормоза, когато се случи. 

Страничните наблюдатели могат да спомогнат за премахването на тормоза 

като: 

●  Поставят под съмнение поведението на тормоз. Прости неща като смяна 

на темата или поставяне под съмнение на поведението могат да изместят 

фокуса. 

●  Използване на хумор, за да кажете нещо смешно и да пренасочите 

разговора. 

●  Има сила и в числата! Наблюдателите могат да се намесят като група, за 

да покажат, че има няколко души, които не са съгласни с тормоза. 

●  Да се върви с човека, който е обект на тормоз, за да се намалят 

потенциалните взаимодействия на тормоз. 



 

 

● Свържете се лично с човека, който е тормозен за да проверите как е и да 

покажете подкрепа. Това прави разлика. 

Учителите, училищата и други преподаватели (базирани на вяра, след 

училище, развлекателни) могат да помогнат на младежите да се научат как да 

бъдат повече от просто странични наблюдатели, като показват и преподават 

морален ангажимент. Стратегиите за справяне със специалните нужди на 

учениците в училище също могат да помогнат за предотвратяване на тормоза 

и да имат положителни резултати за всички ученици, особено тактики, които 

използват екипен подход, насърчават връзки с връстници и помагат на 

учениците да развият съпричастност. 

Някои други предложения: 

●  Прекарване на времето с тормозения в училище, разговор с него, седене 

с него на обяд или игра с него в междучасието. 

●  Изслушване: обаждане на тормозения вкъщи за подкрепа и съвет. 

●  Кажете лично на възрастен на който имате доверие (учител или треньор) 

или като му оставите бележка. 

●  Даване на добър пример: не тормозете другите. 

●  Изпратете текстово съобщение или отидете до лицето, което е било 

тормозено, за да покажете подкрепа. 

●  Помощ на тормозеното лице да се измъкне от ситуацията. 

●  Помощ за тормозеното лице, да каже на възрастен. 

●  Отнемане на публиката, като изберете да не гледате и да си тръгнете. 

●  Бъдете добри с тормозения човек. 



 

 

●  Кажете на детето, което извършва тормоз, че поведението му е 

неправилно. 

●  Разсейване на насилника или предлагане на изход за бягство на 

жертвата. 

●  В никой случай насилието не трябва да бъде адресирано с повече 

насилие. 

●  Поставете се на мястото на жертвата: тормозът може да предизвика 

силно безпокойство; депресия, гняв и разочарование у човека и може да 

превърне живота му в кошмар. 

●  Търсете възможности да допринесете за културата срещу тормоза в 

училище чрез създаване на плакати, истории или филми. 

4.5   Какво да кажем на тормозещия и на жертвата: Разговор с деца  

 

Справянето с реални случаи на тормоз и реагирането на случилото се както с 

жертвата, така и с извършителя е в основата на всяка политика или стратегия 

за справяне с поведението на тормоз. 

Начинът, по който трябва да се провеждат тези разговори, е много важен - и не 

трябва да се отлага, за да може училището да получи точна информация, която 

да бъде записана като част от общото събиране на данни за проблема, и така 

че проблемите, произтичащи от инцидента, за тормозещия и лицето, което е 

тормозено, да може да бъдат адресирани бързо и ефективно. 



 

 

Разговорите с деца и младежи за тормоза - и особено когато се говори за 

действителен инцидент, който се е случил - трябва да се основават на редица 

ключови принципи: 

●  Слушане и вярване: за жертва на тормоз често ще бъде трудно да излезе 

и да разкаже на другите за това, което е преживяло. Така че, възрастният който 

слуша съчувствено, не съди, а подкрепя, е от изключителна важност. С тормоза 

може да се справим ефективно само когато децата и младежите могат да имат 

вяра и доверие, че ще им се повярва и ще бъдат подкрепени. 

●  Запазване на доверието (споделената информация), но и уверяване на 

жертвата, че не е сама. 

● Последващи действия: ако дете или младеж съобщи за тормоз и не се 

предприемат действия, може да има сериозни последици извън въздействието 

на самия инцидент. 

Наличието на ясна политика, която да се следва, разбираема както от 

възрастни, така и от самите деца и младежи, е ключово. След това стъпките, 

изложени в политиката, могат да бъдат обяснени на жертвите на тормоз и след 

това те ще формират основата за предприемане на действия. 

Важно е също така, докато се придвижвате към решение за разрешаване на 

конкретния проблем, да стане ясно на жертвата, че съществува политика и 

процедура, която също ще му/й осигури необходимата подкрепа. Трябва да се 

осигури обучение - не само за да се гарантира, че възрастните разбират 

политиката и какво трябва да направят, но и да им помогне, когато им се 

докладва и когато говорят с деца. 



 

 

Освен това политиката трябва също да формира основата за разговор с 

извършителите на тормоз - така че тяхното поведение може да се разбере 

напълно и да се предприемат подходящи действия. В резултат на това, както 

споменахме по-горе, обучението е важно тук, така че възрастните да разберат 

правилно какво представлява тормозът и как може да възникне. 

Освен това и тук е важно изслушването. Децата и младежите, които тормозят, 

имат свои собствени проблеми, които могат да стоят в основата на тяхното 

поведение на тормоз. Някои може да не разберат, че поведението им се счита 

за тормоз - те могат да бъдат мотивирани от желанието да се впишат в 

връстниците си, да привлекат внимание или поради други скрити причини, 

свързани с живота им извън училище. Справянето с тези опасения е важно за 

промяна в по-дългосрочното поведение, а не просто за справяне с отделни 

еднократни инциденти. 

Therefore, communicating responsibly, constructively and sympathetically must be 

considered when dealing with bullies: 

Следователно, общуването отговорно, конструктивно и съчувствено трябва да 

се има предвид при работа с насилници: 

●  Опитваме се да разберем източниците на поведение на тормоз. 

●  Обсъждане на тези и излагане на опции за невредни начини за 

реагиране, които не включват тормоз. Понякога това може да включва молба 

към насилника да разбере въздействието на поведението им върху жертвата 

(да се „постави на мястото им“). 



 

 

●  Използване на договорена политика, за да стане ясно, че поведението 

на тормоз ще има последствия и че те, а често и техните родители или 

полагащи грижи, ще трябва да се включат в дейност, за да променят начина 

си на поведение. 

4.6   Правила за ефективна комуникация в класната стая  

 

Слушането на деца и младежи и взимане на мерски спрямо това което те 

казват, е от ключово значение не само за ефективно справяне с тормоза, но и 

много по-широко - даване възможност на децата да се изразяват, да участват 

пълноценно и да играят значима и влиятелна роля в това, което се случва в 

училище. 

Има някои основни правила за комуникация: 

●  Ясен ангажимент за включване на ученици, изслушване и вземане 

предвид на техните виждания. 

●  Да изслушвате децата, да ги приемате сериозно и да ги карате да се 

чувстват че им имате доверие и им вярвате.  

●  Уверете се, че всички деца са уважавани и практически подкрепяни, за 

да се включат и да се изкажат: важно е да не се оставя комуникацията да бъде 

доминирана от тези, които редовно допринасят и са най-гласовитите. 

●  Опитвайте се да не бъдете твърде напористи или доминиращи: твърде 

авторитарните атмосфери няма да бъдат насърчителна среда, в която 

учениците да се чувстват уверени да обсъждат открито проблемите. 

●  Избягвайте подход „универсален за всички“: учениците общуват по 

различни начини. 



 

 

●  Припомнете си, че има различни начини да разберете какво мислят 

всички деца и да ги оставяте да се изкажат: те могат да включват творчески 

начини за комуникация, като кутии за предложения, имейл или други 

социални медии и може би малки фокус групи. 

Не може да се отрече, че редовната и открита комуникация с учениците ще им 

помогне да участват повече и да подобрят своето обучение - и ще осигури 

основата за ангажираност по въпроси като тормоза. Училищата и други детски 

заведения трябва да предлагат редовно обучение на персонала, за да се уверят, 

че те са в крак с положителните комуникационни техники. 

Освен това трябва да се има предвид, че освен начините за комуникация в 

класната стая е важно да има система и процеси, за предприемането на 

подходящи действия, когато се докладва за тормоз. Учениците трябва да имат 

вяра, че ще бъдат предприети действия - и че те ще бъдат изслушани и ще им 

се вярва. Следователно ще има двупосочна комуникация за проблема и 

достатъчно информация за това колко обширен е той и какво може да се 

направи, за да бъде решен. 

Откритият подход също ще помогне на децата и младите хора да говорят по-

открито за своите чувства и емоции като цяло - така че да им е по-лесно да 

обсъждат тормоза и да споделят личния си опит. 

В обобщение, успешният подход за справяне с тормоза не само ще се фокусира 

върху отделни насилници и отделни инциденти, но ще насърчи поведение и 

нагласи сред всички ученици, които са приобщаващи, любезни и уважителни. 

 



 

 

4.7 Съвети и препоръки 

Както беше изложено в тази глава, учителите играят жизненоважна роля и 

носят важна отговорност за предотвратяване на тормоза и справяне със 

ситуации на тормоз в тяхната класна стая. Има няколко насоки, които 

учителите могат да следват, за да допринесат за промяна. Въз основа на 

обясненото по-горе, този раздел събира заедно някои ключови съвети и 

препоръки, които могат да бъдат полезни за тях. 

Как да говорим за/да се справим  с тормоза в училище l 

●  Да бъдете добре информирани по темата: организиране на обучителни 

сесии в училище с учители и други служители относно тормоза (какво е 

тормоз), механизмите за превенция, училищната политика в случай на тормоз 

и т.н. 

●  Говорете открито за тормоза в класната стая, чрез разговори за 

повишаване на осведомеността с експерти / психолози в училище и чрез 

семинари, дейности или игри. 

●  Насърчаване на децата да бъдат добри модели за подражание чрез игри 

или групови дейности и чрез изследване на положителните аспекти на модели 

за подражание / идоли, с които се идентифицират. 

●  Насърчаване на програми за консултиране между връстници като 

механизъм за предотвратяване или противодействие на тормоза. 

● Говорете открито за чувства / емоции и помагайте на учениците да 

развият социални и емоционални умения (особено самочувствие, 



 

 

самосъзнание, самоуправление, социална информираност, умения за 

взаимоотношения и отговорно вземане на решения) чрез игри, истории или 

уъркшопи. 

●  Действайте като слушател с жертвите: избягвайте да осъждате или 

просто да се позовавате на училищните политики за тормоз. Важно е да се 

обърнете към ситуацията индивидуално, не пред други ученици и винаги 

предлагайки защита. 

●  В случай на насилници е важно да бъдете добър слушател, за да ги 

включите в разговора и наистина да промените поведението им. Може да е 

полезно да опитате изречения „да се поставите на мястото на другия“, за да се 

справите с тормозещите, опитвайки се да разберете неговата / нейната 

ситуация и чувства (обикновено други проблеми се случват с него) и опитвайки 

се да откриете произхода на това поведение. 

●  Работа за разработване на стратегии за управление на поведението на 

тормозещ в класната стая и обучение на целия клас как да се справят със 

ситуацията както и за уважително поведение. 

●  Развиване на съпричастност и морална ангажираност чрез дейности, 

отборни игри и уъркшопи, така че да допринесат за трансформацията на 

ролята на страничните наблюдатели. 

●  Работа по ранното идентифициране на признаците на тормоз. 

 

Да се развият положителни отношения между ученици и учители и добра 

комуникация 



 

 

●  Определяне на ясна структура в класната стая: от съществено значение е 

учителите да зададат тон рано, като установят ясни очаквания, а учениците да 

видят, че преминаването на границата има последствия. 

●  Фокусиране върху положителната обратна връзка и старанието винаги 

да се поддържа положителна нагласа: обикновено, ако учителят е 

положителен, тази позитивност се предава на учениците. 

●  Показване на интерес към живота на учениците извън класната стая. 

Опит за откриване на темперамента, хобитата и житейските ситуации на 

учениците като цяло, чрез дейности, отборни игри и сутрешни обсъждания. 

●  Създаване на положителен климат в класната стая чрез игри за 

изграждане на класа, семинари, дейности, така че да е възможно да се развие 

чувство за принадлежност и да се подкрепят положителни връзки или 

взаимодействия с връстници. 

●  Насърчаване на взаимното уважение като основа: не само уважение към 

вас, но и между учениците. 

●  Прекарване на време в отделни уроци: да опознаете учениците, техните 

хобита, живота им извън класната стая и техните чувства или емоции. 

●  Отнасяйте се с уважение към учениците и ги приемайте сериозно, за да 

могат те да гледат на учителя като модел за подражание. 

●  Мислете за креативни начини за насърчаване на комуникацията в 

класната стая, като кутии за предложения, дейности, които насърчават 

критичното мислене, или събиране на писмени отзиви от ученици след часа. 



 

 

В заключение на тази глава е важно да напомним, че въпреки че отговорността 

за справяне с тормоза не може да бъде изцяло възложена на учителите и 

училищния персонал, те играят важна роля в ранното идентифициране на 

сценариите на тормоз. И изграждането на добра атмосфера в класа и чувство 

за принадлежност изглежда са важни фактори за предотвратяване на това 

поведение. 
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