
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
(НАСИЛИЕТО И) ТОРМОЗА НА 
ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  



ТОРМОЗ /НАСИЛИЕ/ И НЕГОВИТЕ ФОРМИ 

 

„Насилие” над  дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално 
насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до  
вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, 
което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда. 
 
„Пренебрегване” е неуспехът на родителя да осигури развитието на 
детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално 
развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в 
състояние да го направи. 
 

 
 

 
 
 
 

 



РАЗЛИКИ МЕЖДУ ТОРМОЗ, ЗАКАЧКИ 
ИЛИ ИГРА МЕЖДУ ДЕЦАТА  

УЧЕНИЦИТЕ  
 

 
 
 
 

 

• Ако детето, към когото са отправени подигравките, поиска от другото дете 
да спре и той или тя не спират да се подиграват, тогава става въпрос за тормоз.  
 
• Ако детето което дразни, продължава да дразни или дразни отново и 
отново, това е тормоз.  
 
• Ако дразненето е за нещо, което детето не може да промени (височина, 
носене на очила, тегло, способност да чете, атлетически способности и пр.), тогава 
може да е тормоз.  
 
• Ако има и други хора наоколо, които наблюдават ситуацията и се 
окуражават или се присъединяват към ситуацията на подигравки, това е тормоз.  
 
• Ако едното дете е по-силно или по-популярно, по-голямо на възраст или по- 
властно, това може да е тормоз.  
 

 



РАЗЛИКИ МЕЖДУ ТОРМОЗ, ЗАКАЧКИ 

ИЛИ ИГРА МЕЖДУ ДЕЦАТА 

 

 

 

 ИЛИ ИГРА МЕЖДУ ДЕЦАТА И 

  
 
 
 
 
 Ако децата се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при 

това се смеят, разменят си ролите и позициите и никое от тях няма 
видимо доминиращо положение, а околните не им обръщат особено 
внимание, то най-вероятно става дума за игра.  

 Ако едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се 
махне, ако ролите не се сменят, а другото дете е в постоянно 
доминираща позиция и това поведение привлича вниманието на 
околните, то най-вероятно става дума за тормоз.  

 Ако детето не се чувстват добре от закачките и подигравките, тогава 
поведението може да е тормоз.  
 

Ако се касае просто за приятелска игра, учителят може да се намеси, за да 
предупреди децата да внимават да не се наранят. Ако обаче наблюдаваното 
поведение може да бъде определено като тормоз, е необходимо да се предприемат 
съответните стъпки.  

 



прекратяване на ситуация на тормоз 

• В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат 
разделени и да се прекрати физическият контакт между тях 
незабавно 

 
• Когато има опасност за живота на детето и  неговото здраве  

може да се използва разумна физическа сила под формата на 
избутване, издърпване, задържане на място. 



НА НИВО ДЕТСКА ГРАДИНА 
 РАЗРАБОТВА СЕ СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА 

ТОРМОЗА И СЪЗДАВАНЕ НА  СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА  ЗА ДЕЦАТА: 

 

1.Създава се Координационен съвет, който прави оценка на   
ситуацията и изготвя план с дейности по интервенция /намеса/ и 
превенция /предварителни мерки/ на ниво институция и на ниво 
група 

2.Разработва  се политика за прeвенция и интервенция  на тормоза и 
насилието, като се включват всички участници в образователният 
процес. Тук се включва и партньорство с родители по превенция на 
насилието и тормоза, както и в случаи на интервенция, като се 
формулират  насоки за работа с родители, които ни съдействат 

3.Води се Дневник със случаи, в които се описва следната 
информация: дата, група, участници, вид насилие и ниво, какво е 
предприето като действие, подпис на служителя 

 

Цялата документация се утвърждава от директора на 
детската градина. 

 

 

 

 



ОРГАНИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
 

 

 

1.Държавна агенция за закрила на детето –  

тел. 02 933 9050 

2.Национален съвет за закрила на детето – 
създаден е към ДАЗД 

3.Дирекция „Социална подпомагане“, отдел 
„Закрила на детето“- Плевен   064/88-27-30 

4.Комисия за детето – към община Плевен 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 
 
 
 

 
 

Презентацията подготви Руска Квецинска, 
старши учител 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 


