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ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

 ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА И ПРАКТИКАТА 

ЗА БОРБА С АГРЕСИЯТА И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

 

 
 
Ценности като свобода, толерантност, уважение към различните и 
недискриминация са от основно значение за европейските общества. 
Тормозът и насилието са сериозно явление в училищата в Европа, което е 
тревожен сигнал за педагозите, гражданското общество и общностите. 
Тормозът в училище има сериозни и дългосрочни последици както за 
жертвите, така и за извършителите. Той засяга умственото и физическото 
здраве на децата, както и академичните постижения на учениците. 
 
От гледна точка на училищните политики, ако не получи ефективен 
отговор, тормозът корумпира училищната среда, отровя климата и в 
резултат може да създаде поколение от апатични граждани и странични 
наблюдатели на политическите процеси, които не невярват, че могат да 
повлияят на някаква промяна. Липсата на воля за борба с тормоза в 
училище поддържа безнаказаността на извършителите, възнаграждава 
безотговорните за действията им и посява семената на цинизма, 
антисоциалните нагласи, неуважението към закона и реда и към 
училищната институция като цяло. Тормозът и агресивното поведение 
подкопават обществени ценности равенство, достойнство и свобода. 
 
Проектът „Заедно срещу агресията в училище“ повишава осведомеността 
по отношение разпространението на училищния тормоз в Унгария, Малта 
и България, както и в други страни от ЕС. Той предоставя данни от работата 
в училища във всяка от трите държави. Тези данни се подкрепят от 
подобни национални и международни изследвания и могат да 
информират политиката и практиката срещу училищната агресия. 
 
Следните препоръки имат за цел да стимулират политическа дискусия за 
тормоза в училищата в Европейския съюз. Тези препоръки са в 
съответствие с усилията на Европейската комисия за прилагане на 
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Парижката декларация от 2015 г. за насърчаване на активното 
гражданство и образованието в общите ценности свобода, толерантност и 
борба с дискриминацията.    
 
Препоръките са извлечени от опита на фондация "Партньори Унгария", 
SOS Малта, фондация "Партньори България" и училища в Унгария, 
България и Малта, по време на изпълнението на проекта "Заедно срещу 
агресията в училище", както и от опита на други европейски инициативи. 
Те имат за цел да подкрепят създателите на политики и практики в ЕС да 
вземат решения относно стратегиите, регламентите и механизмите за 
предотвратяване на тормоза и насилието в училищата в ЕС. 
 
1. Насърчаване на култура за мирно съжителство, права на човека, 
демокрация и цивилизованост чрез прилагане на цялостен училищен 
подход. 
 
-  Прилагане на дългосрочен подход за превенция на тормоз и насилие в 

училищна среда, започвайки от предучилищното образование и началното 

училище до висшето академично образование и обучението за възрастни. 

- Подобряване на разбирането за това какво означава култура на мира, 

права на човека и демокрация в училище; изграждане на капацитет за  

подобряване на училищната политика във всички нива на образованието. 

- Мирно разрешаване на училищни конфликти и укрепване на 

демократичните ценности като противоположни на агресията, тормоза и 

насилието. 

- Съсредоточаване и върху академичните постижения, и върху  

благосъстоянието на децата и персонала.  

-  Специално внимание да се дава на борба с дискриминацията и тормоза 

върху деца от малцинствени групи. 

 -  Интегриране на училищни подходи и стратегии като: стратегия за 

предотвратяване на отпадането от училище; стратегия за включване на 

деца със специални нужди; интеграция на деца мигранти и деца от 

малцинствата; права на децата и детско участие; гражданско образование, 

социално и емоционално учене и др. 

-   Обучение на учителите и развитие на умения за създаване на позитивен 

климат в класната стая, умения за разрешаване на конфликти, подкрепа на 

кооперативното учене и др. 



3 
 

 

2. Разработване на учебни програми, които се съсредоточават както 
върху академичните постижения, така и върху социалното и 
емоционалното учене, разрешаването на конфликти и уменията за 
решаване на проблеми. 
 
- Въвеждане на методология за преподаване, която улеснява 

сътрудничество, доброжелателство, съпричастност, чувствителност, 

групова сплотеност, поемане на отговорност за себе си и за групата, 

разрешаване на проблеми, приемане на различията и разрешаване на 

конфликти. 

-  Подобряване на съществуващите учебни планове и училищни предмети 

в областта на гражданското образование. 

- Включване на учениците в проектирането на програмите, материалите, 

видеоклиповете и други средства, свързани с живота и потребностите на 

учениците и насочени към повишаване на осведомеността по отношение 

на реакции при тормоз. Учениците от малцинствените групи, които са 

обект на дискриминация, могат да бъдат особено полезни при 

проектирането на такива материали. 

 

3. Осигуряване на необходимите условия за въвеждане на цялостен 
училищен подход в образователната система. 
 
- Изграждане на демократична култура и култура на мира чрез 
утвърждаване на демократичните принципи в училище и изслушване на 
мнението на учениците; 
- Увеличаване ролята на ученическите съвети и участието на родителите; 
- Ангажиране на ученици от уязвими групи, които най-често са жертва на 
престъпления, гарантиране, че техните гласове се чуват. 
- Въвеждане на специални мерки срещу проявите на хомофобски нагласи, 
предразсъдъци, насилие, основано на пола и всички форми на 
дискриминация; 
- Насърчаване на модели, доказали своята ефективност за намаляване на 
тормоза: различни форми на детско участие; възстановителни практики; 
демократично училище; стриктно поддържане на училищните 
разпоредби. 
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4. Насърчаване на програми за обучение, които повишават капацитета на 
учителите, училищните администратори и образователните експерти за 
разбиране на явлението тормоз. 
- Въвеждане на преподавателския състав и родителите в програми, 
разработени да повишават осведомеността по отношение на поведението, 
свързано с насилие.  
-  Оценка на учителите по отношение на тяхната професионална и 
педагогическа компетентност, включително  уменията за управление на 
класната стая, способността за създаване на положителна  атмосфера, 
нагласите им към различията и културното многообразие; 
- Борба с предразсъдъците и дискриминационните нагласи на учителите 
чрез осигуряване на обучение и подкрепа; 
- Гарантиране, че учителите и всички преподаватели са модел за 
подражание на учениците по отношение на  демократичните ценности и 
правата на човека. 
 
5. Засилване на принципите на демокрацията, правата на човека и 
правата на децата в училищното управление 
 
- Идентифициране и отстраняване на всички системни бариери за 
прекратяване на насилието и тормоза в училище, както на поведение, 
което е ксенофобско и дискриминационно; 
- Засилване на сътрудничеството между професионалистите, включително 
тези от системата на образованието, здравеопазването и социалното 
подпомагане, и улесняване на диалога и формулирането на мерки на 
национално, регионално и местно равнище; 
- Включване на учениците, особено тези от уязвими групи, в такова 
сътрудничество; 
- Ангажиране на родителите в училищното управление по смислен и 
конструктивен начин; 
- Опресняване на политиките и практиките срещу тормоза в училище чрез 
механизъм за мониторинг; 
-  Разработване на инструменти като например, инструмент за самооценка, 
който да подпомага училищата при изследване на тяхното състояние или 
инструмент за отчитане на въздействието на приложени мерки; 
- Подобряване на практиката в училищното образование чрез укрепване 
на капацитета на училищата да оценяват не само академичните 
постижения на учениците, но и тяхното благополучие и благополучието на 
екипа, работещ в училището. 
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6. Улесняване въвеждането на механизми за разрешаване на конфликти 
в училище като училищна медиация, възстановителни практики и др. 
 
- Въвеждане на преподавателския и непреподавателския персонал в 
модели като училищна медиация, възстановителни практики и други 
механизми за разрешаване на конфликти; 
- Провеждане на обучение в посредничеството при конфликти между 
връстници и  насърчаване учениците да развиват умения за разрешаване 
на конфликти; 
-  Въвеждане на медиация в училище; 
- Въвеждане на инструменти като индекс на мира; награда за училища с 
висок индекс на мира и други поощрения, помагащи на борбата с  
насилието и тормоза. 
  
7. Осигуряване на подкрепа на семействата и включване на родителите в 
училищното управление 
- Изследване и адресиране на родителски практики, които оказват 
влияние върху насилието и агресията на учениците, например 
авторитарното родителство или домашното насилие; 
- Ангажиране на социални и здравни услуги за оценка ситуацията в 
семействата, с родителски практики, които застрашават благополучието на 
децата; осигуряване на семейна подкрепа според нуждите; 
- Участие на родителите в разработването на политики за борба с тормоза 
в училище и осигуряване на приноса им за тази политика и нейното 
укрепване. 
 
8. Работа с по-широката общност 
- Насърчаване на усилията на училището да достигне до общността и 
създаде по-тесни връзки с нея; 
- Включване на училища и ученици в по-широки обществени дейности като 
спортни клубове, паркове, библиотеки, арт центрове и др. 
 
9. Провеждане на редовни сравнителни проучвания на тормоза и 
агресията в училище сред държавите - членки на ЕС; подобряване на 
практиките за борба с тормоза чреез разпространение на ефективни 
модели. 
- Подкрепа на изследвания и анализи във всички държави - членки, 
включително сравнителен анализ на училищната култура за мирно 
разрешаване на конфликти, 
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-  Подкрепа за изследвания на училищната култура по отношение на мира 
и сътрудничеството, включително: 
             а/ Разпространение и връзка между различните видове поведение 
като училищни конфликти, агресия и тормоз. Предвид нарастващия брой 
на случаите на насилие в европейските училища нараства значението на 
тези политики и практики за образоване на децата, които акцентират на  
мирна и демократична среда, гарантиране на безопасността и 
благосъстоянието на децата. Тези политики и практики имат пряко 
отношение към ЕС и неговата ангажираност в защитата на децата и 
утвърждаване на ценностите свобода, толерантност и недискриминация 
чрез образование. 
            б) Разработване на програми за работа с деца, предразположени 
към насилие и агресия; деца - жертви на насилие; деца, които са и 
извършители, и жертви на насилие; и деца, които се явяват странични 
наблюдатели на агресията; 
           в/ Адресиране на специфични случаи, при които дискриминацията и 
виктимизацията са свързани с ксенофобски и хомофобски нагласи; 
          г) Влияние на фактори като училищната политика и практика, 
различни механизми за насърчаване на култура на мирно разрешаване на 
конфликти, прояви на толерантност и борба с дискриминацията. 
 
10. Провеждане на оценка на въздействието на политиките и практиките 
 
- Укрепване на контрола върху качеството на училищното управление и на 
училищните политики срещу тормоза; 
- Насърчаване на добрите практики в рамките на образователните системи 
на ЕС, включително разпространение на механизмите за самооценка на 
училищата и оценка на въздействието от програми и политики; 
- Извършване на оценка на училищната политика и практика за борба с 
тормоза и популяризиране на резултатите с препоръки за въвеждане на 
ефективните модели във всички държави-членки; 
- Организиране на семинари за оценка на съществуващите политики и 
практики в рамките на ЕС и ангажиране на експерти за развитие на обща 
методология за оценка. 
 
 


