
ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – 24.02.2016 Г.



Според механизма за противодействие 

на агресията, действащ в Основно 

училище „Христо Ботев“ с. Остров, 

насилието обхваща широк кръг от 

агресивни прояви, които са насочени

към един ученик от страна на друг 

ученик или група ученици.



Изразява се във физически контакт:

 блъскане;

 удряне;

 скубане;

 ритане;

 щипане;

 спъване.

Физическо насилие



Вербално насилие

Този вид насилие се изразява в:

наричане с обидни имена;

подмятания;

подигравки;

заплахи.



Психологическо насилие

Изразява се в:

изнудване;

унищожаване и кражба на вещи;

заплашителни погледи;

дразнене, повреждане на имущество;

 кражба и хвърляне на вещи.



Социално насилие

То преставлява:

изолиране и отхвърляне от групата;

разпространяване на слухове;

натиск върху другите да не общуват с

учениците, обект на тормоз;

внушаване на омраза на етническа или

расова основа.



Сексуално насилие

Този вид насилие представлява участието

на дете в сексуални действия, които той 

или тя не разбира напълно и за които не е в 

състояние да даде информирано съгласие, 

няма навършено пълнолетие и това 

противоречи на обществените норми и 

порядки.



мъчител (агресор) – инициатор и изпълнител, който кани другите да се присъединят, лидер,

който измисля нови начини за издевателство;

помощник на мъчителя – помага с цел да получи одобрението на мъчителя, присъединява се

към тормоза, когато вече е започнал;

подкрепящ мъчителя – винаги присъства, дори да не се намесва активно; присмива се на

жертвата, окуражава мъчителя, приканва другите да се забавляват;

защитник на жертвата – опитва се да каже на другите да спрат, вика за помощ, защитава или

насърчава жертвата;

страничен наблюдател – стои настрана, преструва се, че не забелязва, не взема страна и не

прави нищо;

жертвата – обект на тормоза.





Ситуации
Тормоз

ДА НЕ

1. Жени разпространява лъжи за Светла във фейсбук. ДА НЕ

2. В час по ФВС Иван събаря на пода с ритник Стефан, който му е отнел топката. ДА НЕ

3. Таня и Соня отказват да включат Руми в игрите си. ДА НЕ

4. Родителите на Динко се разведоха. Митко разказва на всички от класа за това. ДА НЕ

5. Румен и Петър отказват да говорят на Георги за една седмица. ДА НЕ

6. Мария и Йоана решават в междучасието да поискат домашното на Ана, за да проверят 
своето.

ДА НЕ

7. Петър и Тодор казват на Емо, че ако той не изпълнява всяко тяхно нареждане, ще го 
издадат пред учителите за счупения прозорец миналата седмица.

ДА НЕ

8. Група момичета от 9 клас създават във фейсбук група, която се нарича „Ние мразим 
Стефания“

ДА НЕ

9. Три момичета започват да правят неприятни коментари за облеклото на Нина. Измислят 
ѝ обиден прякор, който бързо всички започват да повтарят.

ДА НЕ

10. Пешо тръгва с Георги да си купи закуска, защото не обича да ходи сам. ДА НЕ

11. В час по ФВС ученичка от 2 клас пребърква чантата на своя съученика и взема 
мобилния ѝ телефон.

ДА НЕ

12. Всяко голямо междучасие, две от по-големите момчета пречат на по-малките да 
поиграят на игрището, като им вземат топките и ги гонят.

ДА НЕ

13.  Когато Мария и Ана отиват при Нели да поиграят, тя казва, че се е уморила и сяда да 
си почине на пейката.

ДА НЕ


