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Утвърждавам:  

/Весела Палдъмова-Ковачева/ 

 

Програма 

за противодействие на агресията и  

тормоза в 134. СУ “Димчо Дебелянов“ 

през учебната 2022/2023 година 

 
Програмата за противодействие на агресията и тормоза между децата и учениците в 

134. средно училище през учебната 2022/2023 година е актуализирана и приета на ПС с 

протокол № 1/15.09.2022 г. 

Агресия е всяка форма на поведение, целенасочено да се навреди или да се нарани 

друго живо същество, което е мотивирано да избегне такова отношение. Световните 

изследователи на агресивното поведение са определили и кои механизми пречат за 

изпълнението на агресивни действия. Това са: 

• Безпокойство или условен страх от наказание. 

• Придобити ценности и нагласи. 

• Емпатия или идентификация с потенциалната жертва. 

• Практически сметки. 

Тези четири типа задръжки пред изпълнение на агресия са в основата на 

разработената училищна програма. При нейното разработване са спазвани принципите за 

програми, базирани в училище: 

• Програмата да използва добре изпитани и стандартизирани интервенции с 

подобни учебни планове и ученически материали. 

• Програмата да обучава в умения чрез интерактивни методи (ролеви игри, 

дискусии, тренинги, решаване на казуси и др.). 

• Програмата трябва да учи децата на социални умения. 

• Програмата трябва да акцентира върху тренинги за придобиване на умения. 

 

1. Цели на програмата 

• Снижаване на антисоциалните прояви в поведението. 
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• Намаляване на неприемливото поведение в училище. 

• Подобряване на академичните постижения на учениците, по-голяма 

ангажираност в училище, чрез включването на децата в клубове по интереси. 

• Намаляване на нивата на отчуждение, по-добро социално свързване. 

• Развиване на чувство за собствена стойност и ценност. 

• Обучаване в общи личностни и социални умения. 

 

2. Задачи на програмата 

• Развиване на широки социални умения и решителност. 

• Развиване на умения за справяне със стреса. 

• Развиване на умения за решаване на конфликти. 

• Взимане на решения. 

• Отстояващо поведение 

• Критично мислене 

 

3. Направления на дейностите и форми на работа 

Работа на класните ръководители и преподавателите 

Целева 

група 
Компоненти Цели и задачи 

Форми на 

изпълнение 

Ученици  Информация 

Различни 

материали, 

програми 

1.Развиване на ценностите. 

2.Знание и почитане на 

универсалните ценности. 

3.Създаване на собствено 

виждане у детето за добро и 

лошо. 

4.Моделиране на здравословно 

поведение. 

5.Усвояване на по-общи жизнени 

умения. 

▪Лекции 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Общи 

дейности 

▪Учебни часове  

Ученици Презентации 

Различни 

материали, 

програми 

1.Дигитално-медийна грамотност  

2.Рискове в онлайн 

пространството 

▪Дискусии 

▪Презентации 

▪Ролеви игри 

▪Учебни часове 

Родители  Информация  1.По-голяма ангажираност на 

родителите в училищния живот. 

2.Работа с родителите - членове 

▪Дискусии 

▪Родителски 
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на Училищното 

настоятелство/Обществения 

съвет/родителски актив 

срещи 

 

Работа на психолога и педагогическия съветник 

Целева 

група 
Дейност Цели и задачи 

Форми на 

изпълнение 

 

Ученици  

Тренинг за взимане 

на решения. 

Изучава се процесът за взимане 

на решения. 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Тренинг 

Тренинг 

отстояващо 

поведение 

Какво е Аз- образ 

Как се отстоява мнение 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Тренинг 

Тренинг критично 

мислене 

Какво е критично мислене ▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Тренинг 

Тренинг социални 

умения 

Кои умения са социални 

Необходими ли са ни 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Споделяне на 

опит 

▪Тренинг 

 

 

 

Ученици 

Тренинг за 

справяне със стреса 

Стрес – положителен или 

отрицателен като такъв 

Техники за справяне със стреса 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Споделяне на 

опит 

▪Тренинг 
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 Тренинг за 

справяне с 

насилието, тормоза 

и агресията 

Конфликти  

Разрешаване на конфликти 

Хулигански сцени 

Видове поведение 

Типове личности 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Споделяне на 

опит 

▪Разрешаване на 

казуси 

Тренинг за 

развиване на 

емоционална 

интелигентност 

Какво е емоция 

Какво е емоционална 

интелигентност 

Как управляваме 

взаимоотношенията си с другите 

Какво е емоционално 

неинтелигентен човек 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Споделяне на 

опит 

 

 

Ученици 

Тренинг за 

дигитална 

грамотност 

Какво е да съм дигитално 

грамотен/а 

Как се справям с онлайн тормоз 

Към кого мога да се обърна в 

случай на онлайн тормоз 

▪Дискусии 

▪Ролеви игри 

▪Споделяне на 

опит 

▪Решаване на 

казуси 

 

Родители  

Информиране  

Консултиране  

Оказване на помощ на родители 

при проблеми на техните деца. 

 

Консултиране  

 


