
НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ
 

НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ
 ОСЪЗНАВАНЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕШЕНИЕ НА

ПРОБЛЕМА
 

За гимназиална и прогимназиална възраст 



Този наръчник, или по-скоро помощник за родители цели да подкрепи
деца и родители в реалност, в която насилието в училище все още
присъства активно.

Той не цели да бъде изчерпателен, нито да е единствен аворитет по
темата. 

Създаден е от експерти в областта на образованието, педагогиката,
криминология и психология, както и медиация. 

В наръчника ще покрием основните теми свързани с насилието в
училище, затова препоръчваме първо да прочетете целия текст и
след това да се съсредоточите само върху частите, които са важни
за вас.

Части в наръчника

В първата част ще очертаем проблема, може би за някои това ще е
текст, труден за четене, но той е важен. 

Във втората част ще дадем насоки за превенция на агресията при
младежите.

В третата част ще дадем насоки какво да правим ако…и към кого да се
обърнем. 



 Както можете да видите в интервюто със семейният терапевт Елица
Великова, с над 12 годишен опит в работа с деца, никой не се ражда
насилник.

  Макар това да не е нова информация, доста е трудно да приемем, че
корените на насилето са у дома, в социалната среда и дори по-назад в
рода. Нормално е да не искаме да го признаем и да бягаме от проблема
- все пак това е болезнена тема. Но силата, която може да спре
насилието и да обърне цикъла на насилие, е именно силата на
честността и откровеността към себе си.

  Чувството на безпомощност (вкл. и на жертвите на насилие) може да
ги провокира да проявяват насилие към по-слабите от тях. Понякога
насилието е резултат от импулсивна реакция, провокирана от друг
човек или събитие (състояние на афект). В други случаи то може да се
отключи от настъпване на травмиращо събитие (загуба на близък,
раздяла на родители). 

 Важно е да разберем насилието, как се поражда то, но още по-важно е
да разберем как се поражда и култивира лична сила. Тя е в основата на
асертивността, на умението за отстояване на себе си, емпатията и
успешната комуникация. 

Тези умения и нагалси от своя страна са включови за пълноценен
живот, успешна кариера, проспоеритет. 

 Никой родител не иска да види детето си като насилник в собствения
му дом, на внуци и половинка или като неспособен да получи нужното
принзание, поради агресивност и неумение за адекватна комуникация. 
 

РАЗБИРАНЕ И ОСЪЗНАВАНЕ - СИЛАТА И НАСИЛИЕТО 
 



 Ако сега проявата на агресия в училище ни се ствуа просто досаден
проблем, важно е да знаем, че е много повече - това е модел на
поведение, на взаимодействие със света, който има нужда от промяна -
веднага. Това е и знак за липса на ментално и емоционално здраве. 

 За да помогнем в разбирането на проблема, интервюирахме експерти
по темата - можете да видите и чуете тук на страницата ни. 

РАЗБИРАНЕ И ОСЪЗНАВАНЕ - СИЛАТА И НАСИЛИЕТО 
 



 След разбирането, осъзнаването и саморефлексия за проблема с
насилието, е време да се премине към действие. 

Анйнщаи е казал, че е лудост да правим едно и също нещо и да
очакваме различен резултат. Когато става дума за справяне с
проблема с насилието, преди да действаме е много важно да сме
сигурни, че разбираме проблемът и собственият си принос в него. За
това отделихме толкова време на разбирането на проблема. 

 На второ място, преди да действаме - да променим себе си и
отношението си към младежа. Да имаме младеж у дома, който
проявява агресия и да четем конско или да накажем може да даде
отрицателен резултат. 

След разговори с всички експерти става ясно, че най-доброто
което може да направим като първа стъпка е да се погрижим за
собственото си състояние, ниво на стрес, агресия, предразсъдъци.
По думите на експертите “Работата с детето е работа с цялото
семейство”. 

Търсенето на експертна помощ е винаги успешна идея - разбира се
е важно да проверим кой е експертът, какъв опит има, какви са
отзивите и да има синхрон между него и младежа. Но това е стъпка, за
която е нужна само смелост, без предварителна подготивка. 

 Започваме с разбиране, осъзнаване на проблема и неговата динамика
- как нашата комуникация, отноешение, състояние и това на другия
родител влияят на младежа или на проблема с младежа, след
промяната на нашето състояние, отношение и коуникажия. 

КАКВО ДА НАПРАВЯ, за да разбера проблема?



Доколко има напрежение в средата на младежа? Доколко средата на
младежа е среда без караници, спорове, скандали и ругатни?
Доколко младежът има и е имал възможност за изрази себе си, без
това да срещне критика, сарказъм или агресия?
Доколко последователно са поставяни и обяснявани граници за
младежа?
Какви емоции може да изпитват възрастните, но да крият, а
младежа да усеща и прояви?
Какви проблеми и подводни камъни в отношения между
възрастните и с младежа може да има?
Възможно ли е за младежа да сподели проблемите си и да срещне
разбиране с родителя?
Доколко е възможно да се потърси помощ, ако са поставени
граници на младежа, но той консистетно ги нарушава? 

 Можем да помислим по следните въпроси ИЛИ да потърсим
гледна точка на специалист, за да разберем тази динамика:

Тези въпроси са трудни. 

Няма идеални семейства, а времето, в което живеем не е леко. 

Но дали нормата ще е разбиране, емпатия и граници или агресия
и мълчание, е въпрос на сила да започнем с искреност и да
продължим към промяна. 



Недостатъчна зрялост 
Обърканост по въпроса “кой съм аз”
Подражание на връстниците и на приятелския кръг (побойник съм
заради другарите ми)
Стремеж към изразяване на независимост и самостоятелност
Култ към насилието, жестокостта и цинизма
Неадекватна самооценка
Желание за демонстрация на превъзходство
Липса от самокритичност
Усещане за силно неудовлетворение 
Желание за популярност 
Незаинтересованост за бъдещето 
Слаб самоконтрол
Неустойчивост на желанията
Агресия като средство за защита

Във връзка с разбирането на измеренията на проблема - някои
прояви на насилие при младежите и съответните им
характерситики могат да бъдат:

Разбирането на корените на тези прояви е първата стъпка към
решението. 

Агресията, по-малка сестра на насилието, е поведенчески акт, който
има за цел да навреди на един или повече души (Blomquist&Schnell,
2002, цит. по Петерман&Петерман, 2017) . 

Агресивното поведение може да е призив на детето за внимание,
средство за провокация, признак на чувство за безпомощност, начин да
се наложи. 



Активна или пасивна форма – в зависимост от това в каква
позиция се намира детето:
Извършител - проявява целенасочено агресията си, за да получи
определена облага;
Потърпевш - страда от агресивния акт срещу него; 

проактивно - достигане на определена цел и висока степен на
участие; 
реактивна - отговор на явна или възприета заплаха или нападение;
страничен наблюдател - одобрява открито или прикрито акта на
агресия; 

Видовете агресия (Petermann&Petermann (2000) са:

1.

2. Проактивна, реактивна, взимане на страна – в зависимост от
степента на участие в агресивния акт:

3. Директна или индиректна –агресивното поведение е осезаемо
както за нападателя, така и за потърпевшия; открита и насочена към
даден човек; индиректна - прикрита, трудна за доказване, цели да
постави жертвата в неудобна ситуация (пускане на слухове, лъжа,
кражба, вандализъм)

3. Физическа, вербална – открита конфронтация с жертвата (удари,
ритници, побой) или под формата на псувни, викове; при момчетата е
по-разпространена физическата агресия, докато при момичета –
вербална, индиректна



злонамерени слухове, преднамерено игнориране, тормоз във
виртуалното пространство, тормоз над специални групи от хора със
специални потребности, раса, религии, др. 
“кибер тормоз” – тормоз, който се извършва през електронните
технологии (посредством мобилни телефони, таблети, компютри в
социални медии и чатове); непристойни текстови съобщения,
имейли, клюки, видео записи, снимки, които имат за цел да
злепоставят; може да е съпроводен и с физически тормоз;
денонощен, неограничен, анонимно, с широк обхват, заличаването
е трудно, понякога дори невъзможно
Вербална агресия - заплахи и обиди
Физическа агресия 
Емоционална агресия - жертвата може да бъде принудена да
изпълни чужди задължения или да бъде изолирана от групата 

Агресията в училище има много лица или форми:

Ролите на агресията в училище са:

1) цел/обект на тормоза (жертва) 
2) участник в акта на тормоз (насилник); 
3) свидетел, присъстващ на или информиран за оказвания върху друг
ученик тормоз (наблюдател) – поведение на оказване на помощ на
извършващия тормоз, окуражаване или даване на негласно одобрение
на постъпката, пасивно наблюдение на случващото се.

Според изследвания именно наблюдателите на училищен тормоз
могат да повлияят върху случващото се чрез прекратяване или
възпрепятстване на подобно поведение и могат да помогнат на
засегнатия ученик да защити правото си на лична неприкосновеност
(Великова-Цонкова, 2015).



Кои са приятелите на младежа?
Каква е динамиката в класа и в училище? 
Какви са отношенията?
Кого харесва младежа и кого - не?
От какво се притеснява или опасаява?
Какво го притеснява, дразни?

Липса на търпение и припряност 
Липса на внимание - когато не присъстваме 100% в разгора, а си
гледаме телефона, телевизора или не внимаваме в това какво
споделя младежа, когато не слушаме или слушаме, само да може
после да си кажем приказката 

Отворените разговори с детето или младежа помагат. 

Всички го знаем, но дали практикуваме това, което знаем? Освен
разговри за академичния успех на младежа е важно, поне веднъж в
седмицата да прекарваме време, в което да говорим за това какво се
случва в училище.

Ако се срещнем с мълчание или апатия проява на търпение винаги
помага. 

Понякога директните въпроси може да не дадат добър резултат.
Да разкажем история от нашата младост или просто да помолим
младежа да сподели, може да проработи.

Комуникацията с младежите и децата в тийнейджърска възраст е
най-трудна. Има някои бариери, за които рядко си даваме сметка,
но ако ги премахнем, комуниакцията все пак става по-лесна:

КАКВО ДА НАПРАВЯ, за да започна промяна?



Нагласа, че комуникацията няма да се получи - дори това да е
било така 99 пъти, именно този 1 път, в който сме с нагласа, че
младежът ще се отвори за комуникация,това може да се случи. 
Желание да е лесно и бързо - често минава време, преди младежът
да започне да споделя. Колкото по-малко се е случвало в миналото и
колкото по-малко има изградени модели на отворена комуникация,
толкова повече време ще отнеме.
Грижа за себе си - всеки родител е като предавател на емоции и
мисли за детето си. Да се погрижи за себе си, да приеме помощ,
подкрепа, да си почине може да е ключът към началото на едни
отворение разговори, в които родителят се появява отпочинал,
търпелив и ведър. Не е лесно, но дали е невъзможно? 

КАКВО ДА НАПРАВЯ, за да започна промяна?



Разбиране на проблема, на неговите измерения и как ние
допринасяме и сме отговорни за него
Промяна на нас самите и грижа за нас самите
Стартиране на отворена комуникация 

Вече говорихме за първите стъпки за справяне с проблема в
предходната секиция:

1.

2.
3.

В тази секция ще допълним с още няколко идеи за справяне и
превенция на проблема. 

Първата стъпка е радикална лична отговорност. 

Тук предлагаме видео към оригинална идея и накратко за нея:

ПРЕВЕНЦИЯ И ПОДКРЕПА - СИЛА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ПРИМЕР И
ОТГОВОРНОСТ



Грижа за физическо здраве и тонус - често малки или хронични
здравословни проблеми пречат по наични, за които дори не се
сещаме. Могат да намаят тонус, търпението ни, да ни изнервят.

Радост и забавление - тук разграничаваме радостта от бягство от
реалността или злоупотреба (храна, алакохол, друго). Когато
възрастните могат да изпитват радост, вдъхновение, удослоствие,
това намалява среса, “батерията” им не е изтощена и имат енергия
за разговори и работа с младежа. 

Изразяване на лична сила и поставяне на граници - много често
ако не сме се справили с проблем на работа, това се отразява на
комуникацията у дома. Ако на работи ни “мачкат” имаме или същият
подход у дома, или сме сприхави, или с много ниска енергия. 

Любов към себе си - не можем да възпитаме самоуважение,
здравословно самочувствие, произтичащи от любов към себе си,
ако самите ние нямаме такава. Тук е много уместно да кажем, че
прекъсването на нездравословни модели от рода, или които просто
сме възприели на не-любов към себе си е критично важно. 

Ненасилствена комуниакация - думите, тонът ни и енергията, с
която ги изричаме много важно. Тук предлагаме няколко материала
по темата. Ненасилствената комуникация е метод, създаден от
Маршал Розенберг. По-долу даваме повече информация за
медитода.

Ето ги и нашите идеи за радикална лична отговорност чрез грижа
за себе си: 

1.

 
1.

1.

1.

1.



Разбиране - вече говорихме колко важно е да знаем и да видим
взаимовръзките в живота ни. Без осъждане, без самосъжаление и с
любов. Да разберем как сме част от проблем с детето ни е важно. Но
още по-важно е да се случи с емпатия и любов към нас самите е още
по-важно. Да осъзнаем и да се почувстваме зле или да се
стресираме няма да помогне. 

Подкрепа и вяра - да потърсим подкрепа.Когато изглежда, че няма
на кого да се облегнем или към кого да се обърнем специалист,
експерт, приятел. Преди всичко обаче е важно да вярваме, че има
подкрепа и че има кой да ни подкрепи. Вярата е също толкова
важна. 

Ето ги и нашите идеи за радикална лична отговорност чрез грижа
за себе си: 

1.

1.



КАК да предприемем тези стъпки за грижа към себе си?

 Много възрастни, особено жени, пригавят към тренинги и еднократни
събития. Или към мотивационни лектори. Разбира се, всеки избира как
да адресира тези задачи. В името на младежа, ние бихме препоръчали
дългосрочна работа с терапевт с ясно поставени цели и
идентифицирани проблеми. Тъй като никой от екипа ни е терапевт, с
тази идея не продаваме конкретна услуга, а насочваме родителите към
решение, което след цялото изследване по темата за екипа ни изглежда
най-ползотворно. 

Ненасилствена комуниакция:

“ННК е модел на общуване, който ни води към това да даваме от сърце.
ННк поставя акцент върху дъ;боко вслушване - в себе си и в другите и по
този начин и по тази начин благосприества изграждането на уважение,
внимание и емпатия и порада взаимно желание да даваме от сърце.
Четирите компонента на ННК са 1) набюдение, 2) чувтсра, 3) нужди и
4) молби.”*

*”Общуване без агресия” Маршал Розенберг 



Елица Великова - семеен терапевт и психолог

Дени Андновнова - позитивен психолог 

Ирена Лазарова - терпавевт 

Ивелина Георгиева - училищен психолог 

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПОМОЩ 

Тук даваме контакти на всички специалисти, които
интервюирахме за кампанията СИЛЕН СЪМ, НО НЕ НАСИЛА:

1.
https://www.artstherapyinstitute.bg/
 info@artstherapyinstitute.bg 

1.
http://deniandonova.com/

1.
https://room11.space/

1.
https://www.facebook.com/profile.php?id=1601798148
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