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АГРЕСИЯ

Агресивно поведение е всяко поведение, 

чрез което някой наранява друго живо 

същество, друг човек или себе си, или 

което е насочено към повреждане или 

унищожаване на вещи и предмети.



ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ 

ВОДЕЩИ ДО АГРЕСИЯ

 гняв

 тревожност 

 депресивност

 усещане за собствена слабост, малоценност, ниско 
самочувствие 

 усещане за собствено превъзходство, високо 
самочувствие

 липса на ценностна система 

 непознаване на собствените емоции 

 липса на самоконтрол 



ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВА НА 

АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

 Биологични

 Неспособност за овладяване на агресивни

импулси

 Реакция на събития от живота

 Заучен модел на поведение

 Неспособност за справяне с изискваванията на 

другите



ЗАУЧЕНА 

АГРЕСИЯ

АГРЕСИЯТА – ИНСТИНКТ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ





ЩО Е ТОРМОЗ ?

 Тормозът е конкретен вид агресивно поведение. Той винаги е 

насочен към живо същество – не могат да бъдат тормозени вещи 

или предмети.

При тормоза отпада и случайността – той е целенасочен и се 

прилага съзнателно. Тормозещият е наясно, че причинява

физическа или душевна болка, че кара жертвата си да се чувства 

зле, и именно това е целта му.

Освен това тормозещите рядко имат чувството, че вършат нещо

нередно. Обикновено те си мислят, че жертвата им си го заслужава

или ги предизвиква да се държат така с нея.



 Мъчител

 Помощник на мъчителя

 Защитник на жертвата

 Страничен наблюдател

 Жертва

РОЛИ В СИТУАЦИИ НА 

ТОРМОЗ 



ВИДОВЕ ТОРМОЗ:

 Физически тормоз означава да нараниш чрез сила някого или да 

увредиш неговите вещи.

 Вербален тормоз означава да кажеш нещо, което да нарани, 

обиди или засегне другия.

 Социален тормоз означава да използваш приятелите си или 

други твои познати, за да засегнеш някого.

 Онлайн тормоз означава да използваш устройства като

компютър, таблет, мобилен телефон и други електронни

устройства, за да нараниш някого, да го изложиш или обидиш

нарочно.



ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦКБППМН

ЕКСПЕРТНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ

„НАСИЛИЕТО МЕЖДУ 
ДЕЦАТА”



Анкетирани – 967 експерта –

педагогически съветници, 

училищни психолози, секретари 

на МКБППМН, инспектори от 

детски педагогически стаи, 

обществени възпитатели.
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НИВО НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ 



 Проявите на насилие между децата са  се увеличили
в последните три години;

 Агресивността при децата все по-често се изразява в 
насилие между учениците в училище;

 Деянията  са с по-висока степен на обществена 
опасност и насилието става по-брутално, придружено 
с по-голяма жестокост;

 Сред  възрастовата група деца до 14 г. най-
разпространена е вербалната агресия, често 
прерастваща във физическо насилие, съчетано с 
психичен тормоз;

ИЗВОДИ ЗА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА АГРЕСИЯТА И ТОРМОЗА



НАПОМНИ !

Удряш, блъскаш, риташ, хапеш или 

драскаш, крадеш или чупиш вещите на 

другите. Недей да обиждаш, унижаваш, 

заплашваш, да се подиграваш. 

Не разпространявай клюки, не говори зад 

гърба на хората.

НЕ използвай онлайн мрежата с лоши цели.

НИКОГА НЕДЕЙ ДА:



УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с.ОСТРОВ


