
АГРЕСИЯТААГРЕСИЯТА

В  УЧИЛИЩЕВ  УЧИЛИЩЕ



ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Агресията произхожда от латинската дума agressio,
което означава нападам, пристъпвам, и е един от
механизмите на психологическа защита на индивида. Тя
е социално обусловено качество на личността  и
поведението, което се характеризира с използването на
сила с цел да се нанесат вреди на хора или повреди на
предмети.

 П о н я т и е т о “агресия”  означава множество
разнообразни действия, които нарушават физическата
или психическата цялост на друг човек, нанасят му вреда,
противоречат на интересите му или водят до
унищожението му. 



Видове агресияВидове агресия

  Физическа – вербална;Физическа – вербална;

   Активна – пасивна;Активна – пасивна;

   Директна – индиректна;Директна – индиректна;

   Гневна –  инструментална.Гневна –  инструментална.



Физическа агресияФизическа агресия
Физическата агресия е свързана със степентаФизическата агресия е свързана със степента

на физически действияна физически действия,,  извършвани върху извършвани върху
жертвата.жертвата. 

Включва:Включва:
 побой 
 ритане
 скубане 
 удряне



Активна агресияАктивна агресия
Какво включва активната физическа агресия :Какво включва активната физическа агресия :

  Ритане, скубане, драскане с нокти, блъскане, щипане;

  Удряне, биене с юмруци;

  Изгаряне, душене, отравяне, бутане, хвърляне на предмети по
човек, мушкане, порязване и т.н.



Пасивна агресияПасивна агресия

Директната пасивна физическа агресия се изразява в това:Директната пасивна физическа агресия се изразява в това:

  да се попречи на някого да достигне желаната цел, 

 да не му се обръща внимание, 

 да се пренебрегват нуждите и исканията му.



Индиректна агресияИндиректна агресия

При индиректната агресия увредата се нанася
на жертвата по заобиколен път.

Примери:Примери:
  Причиняването на вреда на имуществото на другия
– кражба или повреда на кола, ограбване на дом и
др.
  Причиняване на вреда на близките му;
  Наемане на друг човек да свърши “черната”
работа.



Вербална агресияВербална агресия
 При директната активна вербална агресия човек
може да ругае, да заплашва, да прави обидни
забележки, да упреква, да се подиграва, да унижава,
да се присмива и т.н.

 Всичко това води до дистрес, тревожност и
намаляване или загуба на самочувствие у жертвата.

 Директната пасивна вербална агресия може да
представлява отказ да се отговаря на другия, или пък
изобщо да му се говори.



Вербална агресияВербална агресия

 Индиректната активна вербална агресия се изразява в разпространение на
злостни клюки за другия.

 Индиректната пасивна вербална агресия може да се появи под формата на
отказ да се говори в защита на другия, когато той е 

   несправедливо критикуван.



Гневна агресияГневна агресия
 Агресия, при която основната задвижваща емоция е
гневът спрямо обстоятелствата или определени хора.
След “избухването” (побой, обиди и др.) обикновено
гневът затихва.

 За разлика от гневът, враждебността е по-
дълготрайна, може да продължи с години и лесно да
се превърне в системен тормоз над дадено лице.
Характеризира се с нехаресване, трайни отрицателни
емоции към някого, с желание той да се махне, да
изчезне, да бъде унижен.



Инструментална агресияИнструментална агресия

 Агресия с цел – актът се извършва, за да се постигне желана от
извършителя придобивка – пари, по-висок статус сред класа, унижение
на другия. Тук агресивното действие е със замисъл.



ОпределениеОпределение 
 Насилие е всяко действие, насочено спрямо
човек или група от хора, въпреки тяхната воля
и заявено несъгласие. Несъгласието се
употребява с цел постигане на власт и контрол.



Видове насилиеВидове насилие
 Физическо насилиеФизическо насилие  - причиняване на телесна
повреда, включително причиняване на болка или
страдание без разстройство на здравето.

 Психическо насилиеПсихическо насилие - всички действия, които могат да
имат вредно въздействие върху психичното здраве и
развитие на детето, като подценяване,
подигравателно отношение, заплаха, дискриминация
или други форми на отрицателно отношение.



Видове насилиеВидове насилие
 СС

ексуално насилиеексуално насилие - използването на дете за сексуално
задоволяване

 
  То включва: сексуални полови отношения, изнасилване,
детска порнография, детска проституция, въвличане на дете в
сексуални действия с други възрастни с цел сексуално
задоволяване на възрастен човек.

 ПП
ренебрегване или неглижиранеренебрегване или неглижиране - това 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. 



МЪЧИТЕЛЯТМЪЧИТЕЛЯТ
(НАСИЛНИКЪТ)(НАСИЛНИКЪТ)



Характерни особености на ученик,Характерни особености на ученик,
който упражнява насилие:който упражнява насилие:

ППOOВЕДЕНИВЕДЕНИE:E:
 Aгресивнo 
 Дързък, арогантен или съпротивителен спрямо възрастните
 Не умее да общува, понякога е изолиран от връстниците си
 Склоннoст към нарушаване на правилата
 Oправдава поведението си
 Хвали сe кaто пoбeдител
 Не умее да губи (в състезания и т.н.)
 Склонен е да утвърждава себе си, дори и чрез насилие
 Не обича да го критикуват, винаги е прав



ЧУВСТВАЧУВСТВА::

 Нeприязън към oкoлните

 Липса на съчувствие към жертвата

 Нереална себепредстава – твърде високо или
твърде ниско самочувствие

 Постоянен страх, че ще бъде наранен

 Неправилно претълкува ситуациите – “от мухата
прави слон”

 Избухлив, не може да контролира гнева си



  ИЗПИТВА НЕОБХОДИМОСТИЗПИТВА НЕОБХОДИМОСТ::

 Да се чувства силен
 Да има контрол
 Да има полза
 Да се почувства облекчен от настъпилите чувства на гняв

ВЪНШЕН ВИДВЪНШЕН ВИД::

 Момчета – физически по-едри от връстниците си, самоуверени
 Момичета – популярни, постоянно критикуват, самоуверени

СТАТУС В КЛАСАСТАТУС В КЛАСА::

 Доста или средно харесвани
 Аутсайдери



ЖЕРТВАТАЖЕРТВАТА



Характерни особености на дете, Характерни особености на дете, 
което е жертва:което е жертва:

Страхливо, тихо, несигурно, плахо

Чувствително, предпазливо

Oтговаря с плач и отдръпване

Липсва му самоувереност

Има малко приятели

Често го отбягват

Прекалено е покровителствано от родителите

Не е агресивно (освен в редки случаи)

По-слабо е физически

Провокиращо чрез поведението си или думите



Най-често срещани прояви наНай-често срещани прояви на
насилие в училище са:насилие в училище са:

 Побой 

 Психологически натиск 

 Изнудване 

 Отнемане на пари и вещи (кражби)

 Унищожаване на материална база 



Основни фактори за насилиетоОсновни фактори за насилието

между децата:между децата:

 1. Фактори в семейството - 82.2%              
 2. Медии и Интернет - 41.7%              
 3. Обществото като цяло - 36.8%              
 4. Личностни и психологически фактори - 22.9%
 5. Фактори, свързани с училището - 20.4%  
 6. Социално-икономически фактори - 19.4 %
 7. Приятелска и неформална среда - 14.7% 
 8. Фактори, свързани със свободното време - 5.4%              
 9. Други - 0.4 %



Кои от следните психологическиКои от следните психологически
фактори допринасят за насилиетофактори допринасят за насилието
между децата ?между децата ?

1. Подражание на поведенчески модели - 82,3%

2. Неформирани умения за решаване на конфликти - 69,3%

3. Неумение за преценка на последствията от действията -
68,2%

4. Липса на толерантност към другите -61,1% 

5. Недостатъчни умения за общуване без агресия - 60,9%

6. Реакция срещу постъпки на родители към деца - 46,0%

7. Реакция срещу негативно отношение на учители към ученици
- 20,2%

8. Друго - 3,1%



Къде най-често има прояви на Къде най-често има прояви на 
насилие между деца?насилие между деца?

1. В училище - 43,8% 
2. По улиците - 20,2 %
3. В нтернати /ДДЛРГ, СПИ, ВУИ/ - 11,0 %
4. В дискотека - 9,6 %
5. На купон - 3,0% 
6. У дома - 2,5% 
7. В общежитието - 2,5% 
8. В транспортните средства - 0,1% 
9. Другаде - 0,5%
непосочили - 6,8%



Какво е специфичното за насилиетоКакво е специфичното за насилието
между децата в училище?между децата в училище?

1. Физическо насилие - 36,1%

2. Психичен тормоз - 32,4%

3. Психологически и личностни характеристики - 31,2%

4. Стремеж към лидерство и самоутвърждаване чрез насилие - 25,9%

5. Неумение за общуване и липса на толерантност - 22,8%

6. Рекет - 7,9%

7. Подражание - 7,1%

8. Сексуален тормоз - 0,9%

9. Други - 3,0%



Проявите на физическо и психическо насилие Проявите на физическо и психическо насилие 
в училище  са свързани с редица психологически и личностни
характеристики на децата 

 жестокост, 
 липса на чувство за отговорност, 
 чувство на безнаказаност, 
 враждебност, негативизъм,
отчужденост, суетност, 

 немотивираност на агресията, 
 удоволствие от насилнически
действия, 

 липса на чувство за вина, 
 безразличие към проявите и
жертвата, 

 омаловажаване на деянията, 
 реакция вследствие на
преживяно насилие, 

 отмъстителност, дързост,
 арогантност, бруталност, 
 раздразнителност, злоба,
омраза,

 гняв, тревожност, завист, 
 ревност, комплексираност,
  невъзпитаност, 
 липса на ценности 



Още…Още…
 грубост, цинизъм,
 прибързаност в действията,
 спонтанни реакции по незначителни поводи, 
 невъздържаност, избухливост,
 импулсивност, 
 неразвит самоконтрол,
 неосъзнаване последствията от постъпките,
 неосъзнаване на агресивните действия като насилие,
 неразвити социални умения за междуличностно общуване и
толерантност,

 неизградена социално-позитивна ценностна система на
подрастващите и др.



Кои са специфичните характеристики наКои са специфичните характеристики на
 проявите на насилие проявите на насилие 
припри момичетата? момичетата?

1. психично насилие - 68,9% 
2. физическо насилие - 31,3%
3. личностни и психологически характе- ристики, състояния, реакции
-12,1%

4. стремеж към лидерство - 6,7 %
5. няма разлики в сравнение с 
насилието при момчетата - 6,3% 

6. заради момчета - 6,1% 
7. рекет,изнудване, принуда-5,0% 
8. други- 2,5%
   



Кои са специфичните характеристики Кои са специфичните характеристики 
на проявите на насилиена проявите на насилие 
припри момчетата? момчетата?

1. физическо насилие - 74,2% 
2. психично насилие - 22,7% 
3. стремеж към лидерство- 18,5% 
4. личностни и психологически характеристики, състояния,
реакции - 14,4% 

5. рекет, изнудване, принуда - 14,4% 
6. няма разлики и специфични 
особености, в сравнение с 
насилието при момичетата - 5,3%

7. заради момичета - 2,1% 
8. други - 3,0%



ИЗВОДИ ИЗВОДИ 
 Основни характеристики на насилието Основни характеристики на насилието
сред децата :сред децата :

 проявите на насилие между децата са  се увеличили в
последните три години;

 агресивността при децата все по-често се изразява в насилие
между учениците в училище, а самата агресивност в
отношенията се е утвърдила като провокиращ насилието
фактор;

 деянията  са с по-висока степен на обществена опасност и 
насилието става по-брутално, придружено с по-голяма
жестокост;

 увеличават  се случаите на насилие между деца, свързани с
употреба на алкохол и наркотици и с привличане на
малолетни и непълнолетни от престъпни групи като
съучастници в тежки форми на насилие; 



ИзводиИзводи
 увеличават се случаите на насилствени престъпления, извършвани от групи 
малолетни, придружени с групова агресия;

 увеличава се насилието сред девойките, формират се момичешки
насилнически групи;

 сред  възрастовата група деца до 14 г. най-разпространена е вербалната
агресия, докато при възрастовата група до 18 години най-разпространено е
физическото насилие, съчетано с вербална агресия, прерастваща в
психичен тормоз;

 при момчетата преобладава физическото насилие, а при момичетата –
психичното. В същото време насилието при момичетата придобива все «по-
мъжки» черти, а при някои форми на насилие между момчетата се
появяват типично «женски» черти;

 в много случаи насилието между децата е демонстративно и симулативно.



Органи на закрилаОргани на закрила

 ДАЗД

 ОЗД

 Полиция

 Кмет на община

 Комисия за детето



Отдели за закрила на дететоОтдели за закрила на детето

 Към дирекциите “Социално подпомагане” са създадени
Отдели за закрила на детето (ОЗД). 

 Там работят специалисти, които помагат на децата и на
техните родители да решават проблемите, с които не могат да
се справят сами. 

•Ако се обърнеш за
помощ към някой от
социалните работници в
отдела за закрила
детето, те ще те изслуша
и ще те посъветва как да
постъпиш.



 
И още:И още:

 ще ти предоставят информация по въпрос, който те
интересува;

 ще поговорят с хората, от които зависи решаването на твоя
проблем;

 ще те консултират къде е най-подходящо да учиш, да
прекарваш свободното си време или да работиш (ако си
навършил 16 години);

 ще помогнат за разрешаването на конфликта между теб и
твоите родители;

 ще те насочат към друг специалист - най-често психолог, който
ще ти помогне да разбереш чувствата и да подредиш мислите
си;

 при нужда ще уведомят полицията да вземе необходимите
мерки за твоята защита.



Към кого още можеш да се Към кого още можеш да се 
обърнеш за помощ?обърнеш за помощ?

Освен с най-близките си хора - родители, роднини, приятели - ти можеш даОсвен с най-близките си хора - родители, роднини, приятели - ти можеш да
споделиш случилото се на:споделиш случилото се на:

 Националния горещ телефон за децата; 

 на класния ръководител, учител, педагогическия съветник в училището,
където учиш; 

 на мястото, където живееш – на съсед, когото познаваш; в болницата – на
личния си лекар; 

 в полицията - на дежурния полицай или на инспектора от Детската
педагогическа стая; 

 в общината – на социалния работник от ОЗД или на секретаря или на
обществен възпитател от МКБППМН; на психолога от Консултативния кабинет
за децата; 

 на е-mail на страницата на ДАЗД. 

Всички тези хора могат даВсички тези хора могат да подадат сигнал в службите, които ще предприемат подадат сигнал в службите, които ще предприемат
мерки, за да те защитят.мерки, за да те защитят.



Ако станеш жертва на Ако станеш жертва на 
насилие, трябва да знаеш, че:насилие, трябва да знаеш, че:

 това може да се случи на всеки,
 ти не си виновен,
 не трябва да се срамуваш,
 не бива да се страхуваш да споделиш
преживяното с близък човек, на когото
имаш доверие. Не се притеснявай да говориш за
проблемите, които са важни за теб и с които не
можеш да се справиш сам. 
Много хора те обичат и държат на теб. Те ще тиМного хора те обичат и държат на теб. Те ще ти
подадат ръка, ако изпаднеш в беда.подадат ръка, ако изпаднеш в беда.



Запомнете!Запомнете!

 Във всеки един момент може да бъдете част от насилие!
 Ако сте обект на насилие, обърнете се за помощ към възрастен
– класен ръководител, психолог или родител.

 Ако сте човекът, който насилва, запомнете, че това не е
решение на вашите проблеми – само ги усложняватe.
Поговорете с приятелите и родителите си или се обърнете към
психолог, за да ви помогнат да се измъкнете от ситуацията, без
да накърнявате вашето или нечие друго достойнство.

 Освен училището има и други институции, към които можете
да се обърнете за помощ – МКБППМН, ОЗД, полиция



СТРАНИЧНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИСТРАНИЧНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

   Да не направиш нищоДа не направиш нищо

 =

 да си съгласен с насилието,да си съгласен с насилието,
 да го приемаш за нещо реднода го приемаш за нещо редно
 да го приемаш за нещо правилнода го приемаш за нещо правилно

Ако сте наблюдателите, не
оставайте безмълвни и слепи – утре
този човек може да нарани и Вас!



Всичко е във Вашите ръце –Всичко е във Вашите ръце –
и доброто, и злото! Помислетеи доброто, и злото! Помислете
какъв образ ще си създадете укакъв образ ще си създадете у

другите, преди да вдигнетедругите, преди да вдигнете
юмрук!юмрук!
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