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Създаване на сигурна среда с цел превенция 
на насилието и тормоза в училище

ЗА КАМПАНИЯТА,
ИДЕЯТА И ЦЕЛИТЕ

ОЩЕ ЗА ПРОГРАМАТА
HTTP://BIT.LY/STUPKI-ZAEDNO 
#ДАСПРЕМНАСИЛИЕТО

Предложенията за активации за ученици са подбрани в хода на 

пилотирането на цялостната училищна програма за сигурна училищна 

среда и превенция на тормоза и насилието в училище „Стъпки 

заедно“,  разработена и прилагана в периода 2019 – 2022 г. съвместно 

от УНИЦЕФ България и Министерство на образованието и науката, с 

активното участие на пет училища в България.

Програмата надгражда добрите практики и съществуващия опит в 

страната и подпомага прилагането на Механизма за противодействие 

на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование и политиката за сигурна образователна 

среда.

ПРОГРАМАТА  
“СТЪПКИ ЗАЕДНО”  

Е ОСНОВАНА НА:

Подкрепа и утвърждаване 

на училищна култура 

на взаимно уважение, 

равно достойнство, 

справедливост. 

Насърчаване на 

информирано и 

компетентно участие 

на всички членове на 

училищната общност –  

учители, ученици, родители, 

ръководство на училището.

 Прилагане на цялостен 

училищен подход като се 

подкрепят дейностите на 

всяко ниво в рамките на 

училището.
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НА НИВО УЧИЛИЩЕ

КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ САМИТЕ УЧЕНИЦИ:

НА НИВО КЛАС

НА НИВО УЧЕНИК

РАБОТАТА С УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОГРАМАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА:

ВЪВ ФОКУС-ГРУПИТЕ, КОИТО ПРОВЕДОХМЕ, ТЕ НИ КАЗАХА, ЧЕ: 
„Ще бъдат активни и мотивирани, ако бъдат чути и се чувстват значими. Те търсят поле за изява и това е 

начинът за сплотяване на училищната общност. Всички заявяват своето желание да участват в промяната 

на средата, но не знаят как. Имат нужда да развиват презентационни умения, умения да говорят и изразяват 

идеите и посланията си пред публика. Предпочитат интересни дейности – игри, проекти, кампании и 

състезания. Прокрадва се идеята,че гимназистите са пример за подражание в очите на по-малките ученици.“

Изграждане на позитивна идентификация на учениците с 

училището, напринадлежност към училищната култура и 

общност. Училищната култура се основава на общоучилищни 

ценности, правила и последици и на възстановителния под-

ход.

Създаване на групи за подкрепа от връстниците, насочени 

към укрепване на уменията на учениците да изслушват и 

общуват, към социалните им способности, както и към спо-

собността им да се застъпват за промяната. Групите могат да 

помагат на изолирани ученици да се приобщят към остана-

лите, както и да съветват ученици, склонни към импулсивно 

разрешаване на конфликти.

Гарантиране на възможност ученическият съвет да участва 

информирано и компетентно в създаването на сигурна учи-

лищна среда – с редовни заседания, провеждане на кампа-

нии и собствени проекти.

В началото на програма „Стъпки заедно“ в петте училища бе проведено входно проучване за актуалното състоя-

ние на училищната среда и за проявите на тормоз и насилие, както и за мотивите на учениците да бъдат активни 

в превенцията му. 

Изграждане на класа като загрижена общност, 

на отношения на приемане, взаимно уважение 

и взаимопомощ чрез работилници по класове, 

насочени към социално и емоционално учене и 

създаване на ценности и правила на класа, ид-

ващи от учениците.

Предоставяне на възможност и условия всеки 

ученик да бъде приет и да се идентифицира с 

общността, информирано да участва в създава-

нето на сигурна училищна среда, както и да по-

търси помощ при трудности. Ученици и учители 

приемат и прилагат индивидуално подхода на 

възстановяване на ценността при нарушаване 

на приетите ценности за отношенията.
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В организацията и модерирането на активациите участват също и 
възрастни координатори – класен ръководител, учител по физическо  
възпитание / изобразително изкуство / информационни технологии 
или психолог / педагогически съветник, както и директор при някои от 
активациите, в които участва цялото училище. Всяко от предложения-
та е описано подробно, като е посочена целта, участниците, подходя-
щото време за провеждане и са дадени насоки как да бъде подготвена 
и изпълнена активацията.

Ние събрахме техните идеи и мнения и подготвихме тези предложения за активации, които могат да се организи-

рат във всяко едно училище, независимо от това дали се намира в малък или голям град или село и дали има опит 

с предишни програми за превенция на насилието. Нужен е само ентусиазъм и добро настроение! 

Активациите могат да бъдат инициирани и подпомагани от различни ученически групи като например ученически-

те съвети, ученически парламент, групи на ученици помощници, клубове по интереси, клубове по дебати, спортни 

отбори, доброволци към Български Червен Кръст, както и други.

ВАЖНО 

Добре е активациите да се 
обмислят в контекста на 

прилагането на стратегията 
на училището за превенция 

на насилието и тормоза, 
което ще допринесе за 

по- системен и цялостен 
подход, ще ангажира 

голяма част от училищната 
общност и ще има по-

дълготраен и значим ефект 
върху промяната към по- 
сигурна училищна среда. 

Препоръчително е 
активациите да бъдат 

обмислени и планирани 
като поредица от 

събития за всеки от 
образователните етапи и да 

бъдат организирани през 
цялата учебна година. 

В помощ на това планиране 
Ви предлагаме календар 

на важните международни 
дати, с които активациите 
могат да бъдат обвързани.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ“
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕГРЪДКАТА

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ОБИЧТА
ДЕН НА СПОНТАННИТЕ АКТОВЕ НА ДОБРОТА

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА –  
СВЕТОВЕН ДЕН ПРОТИВ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЩАСТИЕТО
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕМЕЙСТВОТО

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ НАСИЛИЕ
СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЧОВЕШКА СОЛИДАРНОСТ

11 ЯНУАРИ 
21 ЯНУАРИ 
14 ФЕВРУАРИ
17 ФЕВРУАРИ
ПОСЛЕДНАТА СРЯДА 
ОТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
20 МАЙ
15 МАЙ
1 ЮНИ 
9 ЮНИ
2 ОКТОМВРИ
7 ОКТОМВРИ
16 НОЕМВРИ
20 ДЕКЕМВРИ

КАЛЕНДАР (изтеглете тук в   
удобен за планиране формат):

© UNICEF Bulgaria/2018/Oleg Popov

https://www.canva.com/design/DAEg__7uOGM/ONx9lOPrZSYfpQwWpQq8eQ/view?utm_content=DAEg__7uOGM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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С цел интерес, ангажираност и най-добри резултати
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Активациите за ученици са разделени по възрастови 

групи, като са съобразени с интересите и възможност-

ите на всяка. Идеята е всички да бъдат ангажирани 

творчески чрез разговори, активности, спорт и изку-

ства, за да изградят собствено разбиране за това как 

да се справят със ситуации на агресия и тормоз. 

Въз основа на анализа на фокус-групите в петте 

пилотни училища са откроени дейности, които биха 

били най-работещи при различните възрастови групи 

и най-вече биха предизвикали доверие и ентусиазъм у 

децата.

ПОМОЩ ОТВЪТРЕ: ДЕЦАТА СРЕЩУ ТОРМОЗА
УЧЕНИЧЕСКИ ЕКШЪН-ПЛАН

Практиката е доказала, че насилието и тормозът могат 

да бъдат предотвратени, ако ученици, родители и 

учители се обединят, за да предприемат действия. 

Разделението на активациите по възрастови групи 

е препоръчително, но не и задължително. Децата 

или възрастните им помощници могат да вземат и 

адаптират идеи от другите за своята група.
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Възрастова група

6-9 ГОДИНИ 
I-IV КЛАС

СПИСЪК НА АКТИВАЦИИТЕ

Договор

Гънките на сърцето

Дърво с панделки

Четирите ъгъла

Стъпка по стъпка

Верига от приятели

Кутия за писъмца

Картички „Стъпка по стъпка“

Говорещата пръчка

8

10

12

14

16

18

20

22

24

ОСОБЕНОСТИ

НЕОБХОДИМОСТИ

ЛЮБОПИТНИ, ЕНТУСИАЗИРАНИ, ОБИЧАТ ИГРИ

КООРДИНАТОР: УЧИТЕЛ, ПСИХОЛОГ 
ИЛИ ПО-ГОЛЯМ УЧЕНИК

Активациите за децата от тази възрастова 

група са фокусирани върху игрите и 

приложните изкуства.

Предвид възрастовите характеристики, активациите 

за тази група трябва да бъдат инициирани и насочвани 

от възрастен координатор. Той трябва да провокира и 

помогне на децата да достигнат до желаните изводи.
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и подписване на тържествен договор
6-9 години

КЛЕТВА СРЕЩУ 
НАСИЛИЕТО

НА НИВО УЧИЛИЩЕ

Подписват го с името си 
и своя знак за добрина

На тържествена церемония 
децата получават своите 
договори, върнати с подпис 
и обещание от директора на 
училището.

Децата получават 
формуляр от договора

Украсяват го с рисунки, 
апликации, печати.

ОПИСАНИЕ



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ Клетва срещу насилието 
6-9 години

КОГА?
Тази активация е подходяща за началото на учебната година – 

тогава обикновено се разясняват правилата във всяко училище. 

Подписването на договора и тържественото обещание могат да 

бъдат забавно допълнение към тази иначе скучна за децата про-

цедура. Активацията ще ангажира учениците с правилника по по-

зитивен начин, без заплахи и забрани.

АНГАЖИРАНИ УЧАСТНИЦИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ДИРЕКТОР (ПО ЖЕЛАНИЕ)

Класният ръководител осигурява копие от декларацията за всяко 

дете. В часа на класа на учениците се обяснява смисъла на това 

тържествено обещание: защо е важно да не мълчат, ако станат 

свидетели на насилие и тормоз; защо е важно да протегнат ръка 

и да застанат на страната на пострадалия; защо е важно да бъдат 

истински приятели и да не нараняват другите деца дори на шега 

или в игра. 

Директорът може да участва лично или да бъде заместен от асис-

тент или друг учител в попълването на декларациите. За знак за до-

брина той може да ползва и готови печати с детски изображения.

СМИСЪЛ НА АКТИВАЦИЯТА
И ВЪЗМОЖНИ ПРОДЪЛЖЕНИЯ

Подписването на договор е доказана мярка в детската психоло-

гия. Този акт кара децата да се чувстват равноправни с възраст-

ните. А символичното подписване ги прави по-отговорни към да-

дените обещания. 

Договорите могат да се пазят на видно място в класната стая или 

всяко дете да отнесе своя у дома, 

като договорът се изисква и се при-

помня в случай на конфликтна ситуа-

ция от класния ръководител и всеки 

учител, който работи с класа.

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
АКТИВАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ 
ОСЪЩЕСТВИ ЗА ВСИЧКИ
УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП 
ЕДНОВРЕМЕННО

Училището може да организира спе-

циална церемония, на която симво-

лично да се подпишат договори с 

едно дете от всеки клас.

© UNICEF Bulgaria/2017

© UNICEF Bulgaria/2018/Oleg Popov 9
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ГЪНКИТЕ НА СЪРЦЕТО

ЦЕЛ

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА 
НАВЕЧЕРИЕТО НА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 

Хартиените сърца могат да се използват за изработва-

не на валентинки.

АНГАЖИРАНИ УЧАСТНИЦИ
УЧИТЕЛ, ПСИХОЛОГ ИЛИ ПО-ГОЛЯМ УЧЕНИК

Проектът може да се възложи на група за подкрепа 

от връстниците. Препоръчително е да присъства и 

учителят.

АКТИВАЦИЯТА ДАВА НА ДЕЦАТА 
ВЪЗДЕЙСТВАЩА ВИЗУАЛНА ПРЕДСТАВА  
ЗА ЕФЕКТИТЕ, КОИТО ОБИДНИТЕ ДУМИ ИЛИ 
АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ИМАТ ВЪРХУ 
ДРУГИТЕ. ДЕЙНОСТТА Е ПРОСТА  
И Е ЧУДЕСНО НАПОМНЯНЕ ДА  
БЪДАТ ДОБРИ КЪМ ДРУГИТЕ

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
• Сърце, изрязано от хартия

• Примери за лоши думи или действия 

• Примери за добри думи и действия 

• Картички със сърца

6-9 години
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Гънките на сърцето 
6-9 години

СЛЕД ТОВА
Децата могат за направят от сърцето картичка 

и да я изпратят до свой съученик с послание да 

пази сърцата от гънки.

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
Уличището може да направи изложба от картич-

ките на учениците от началния курс. Така в ак-

тивацията ще бъдат ангажирани и по-големите 

деца.

ОПИСАНИЕ
• Всяко дете изрязва сърце от хартия или 

целият клас изрязва едно голямо сърце.

• Координаторът (учител, психолог,  
по-голям ученик) моли децата да дадат 
примери за неща, които хората казват 
или правят, и нараняват чувствата на 
другите. Ако използвате едно групово 
сърце, подавайте го в кръг, така че всеки 
да може да направи гънка.

• След това накарайте децата да споделят 
случки, когато други хора са ги накарали 
да се чувстват добре. За всеки пример 
сърцето се разгъва.

След споделянето на примери координато-
рът пита учениците как изглежда сърцето. 
Обсъждат ефектите, които лошото отноше-
ние може да има върху сърцата на хората, 
защото гънките никога не могат да изчез-
нат напълно. Децата трябва да предложат 
как да се държат, да не причиняват гънки в 
сърцата на своите връстници.
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ДЪРВО С ПАНДЕЛКИ

ЦЕЛ
ДЪРВОТО С ПАНДЕЛКИТЕ Е ВИЗУАЛЕН СИМВОЛ  
ЗА ТОВА КОЛКО КРАСИВ БИ БИЛ ЖИВОТЪТ  
БЕЗ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

Украсяването на дървото е интерактивна и практическа дей-
ност, споделено преживяване, в което всеки може да участ-
ва. Всяко дете допринася със своите творчески идеи и чрез 
писане на положителни послания върху лентичките, които се 
връзват на клоните.

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
НИСКО ДЪРВО ИЛИ ХРАСТ 
Най-добре в училищния двор или 
в непосредствена близост, за да 
наблюдават децата ефектите от 
действията си.

ЛЕНТИЧКИ ОТ ПЛАТ 
Панделките могат да бъдат 
направени и от опаковъчни 
ленти или гирлянди. 

ПОСЛАНИЯ 
Ще бъдат изписани върху 
панделките.

6-9 години
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Дърво с панделки 
6-9 години

ОПИСАНИЕ
• Лентите се режат на дължина около 

метър. 

• Всяко дете пише / рисува послание 
към дървото, като отговаря на един от 
следните 3 въпроса: 

° Ако засадите малко семенце, какво ще 
му кажете за насилието и тормоза, за 
да израсне здраво дърво? 

° Какво можете да промените в 
училищния двор, за да предпазите 
дръвчето от нараняване? 

° Как можете да подкрепите дръвче или 
дете, които преживяват тормоз? 

• Всяка панделка се завързва здраво на 
отделно клонче, така че да виси красиво 
към земята.

В украсяването при желание могат да се 
включат и други деца от училището. Това 
ще гарантира по-голяма устойчивост на 
проекта. Освен това повече деца ще се за-
познаят с идеята и посланията.

През зимата дървото с панделките ще пре-
живее „тормоза“ на лошото време.

Напролет, преди дърветата да се разлис-
тят, координаторът на проекта води децата 
при дървото и ги провокира да го сравнят 
с другите дървета. Въпреки „нападките“ на 
зимата то все пак остава по-красиво, защо-
то има подкрепата на малките ученици.

Изводът, до който децата трябва да стиг-
нат, е, че със съвместните усилия и подкре-
па на приятелите и съучениците си всеки 
може да бъде спасен от обиди и тормоз.

КОГА?
Наесен, след листопада.

АНГАЖИРАНИ  
УЧАСТНИЦИ
Учител, психолог или по-голям ученик.

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
Активацията може да се организира едновременно за всички деца от началния етап.  

Така ще бъдат украсени всички дървета в двора или близо до училището.
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ЧЕТИРИТЕ ЪГЪЛА
6-9 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Четири ръчно направени постера

„Случи се на мен“ 

„Случи се на приятел“

„Аз го причиних на някого“

„Никога не съм виждал“

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКО 
ВРЕМЕ ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

АНГАЖИРАНИ УЧАСТНИЦИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, УЧИЛИЩЕН 
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ



15

ЧЕТИРИТЕ ЪГЪЛА
6-9 години

ПОСТЕРИТЕ
Изработват се върху големи парчета кадастрон. Координато-

рът може да подготви постерите предварително или да включи 

и децата. Освен задължителните 4 надписа, децата могат да ги 

украсят и с илюстрации за всяка от четирите ситуации.

ОПИСАНИЕ
Активацията може да се осъществи в класна-
та стая, като чиновете се дръпнат встрани, за 
да се освободи пространство. Подходящо мяс-
то за тази дейност е и салонът по физическо. 
Може да се направи и в училищния двор, като 
в този случай няма да се използват хартиени 
постери, а нарисувани с тебешир полета.

ПОДГОТОВКА
Освобождава се пространство, така че постерите да бъдат по-

ставени на земята в 4-те ъгъла (или на известно разстояние 

един от друг). Между тях трябва да остане пътека. Децата за-

стават на нея.

ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ
Координаторът разказва за хипотетични ситуации на тормоз.  

Например:

Някой ме блъсна в коридора.  

Някой се присмя на косата ми. 

Някой ми изпрати обидно съобщение.*

Децата застават в един от 4-те ъгъла.

ВЪПРОСИ
След всяка примерна ситуация координаторът пита по едно 

от децата в четирите ъгъла как се е почувствало, когато се е 

случило. Но без да го задължава да разказва подробности. В 

деня след играта децата може да напишат кратко съчинение 

как споделеното и чутото ще променят поведението им.

*Препоръчително е координаторът да използва ситуации, които се случват в класа или училището.

© UNICEF Bulgaria/2018/Oleg Popov

©  UNICEF/UNI220281/Pancic

© UNICEF/UN0348810/Nabrdalik VII
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СТЪПКА ПО СТЪПКА
6-9 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Цветна хартия

Ножици, моливи, пастели

Двойнозалепващо тиксо

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКО 
ВРЕМЕ ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

АНГАЖИРАНИ УЧАСТНИЦИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЦЕЛ
ДЕЦАТА ЩЕ НАПРАВЯТ ОТПЕЧАТЪЦИ 
ОТ СОБСТВЕНИТЕ СИ КРАЧКИ И ЩЕ 
ОБМИСЛЯТ КАКВИ КРАЧКИ МОГАТ ДА 
НАПРАВЯТ КЪМ УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТОРМОЗ

Тази дейност има за цел да помогне на 
учениците да набележат свои стъпки 
срещу насилието и да се обединят по 
пътя за доброта и толерантност.
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Стъпка по стъпка 
6-9 години

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Децата може да нарисуват и илюстрации на свои-

те стъпки, които да бъдат залепени на стената 

над цветната пътека.

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
Ако в активацията се включат повече класове, 

пътеката може да води от една класна стая до 

друга през цялото училище.

ОПИСАНИЕ
1. Всяко дете получава лист цветна хартия.

2. С молив трябва да очертае стъпалото си.

(Могат да се използват и готови шаблони 
за стъпки, но ако учениците очертаят 
собствените си, проектът е по-индивидуален.)

3. Децата изрязват стъпките. 

4. Координаторът пита всеки какво може 
да направи лично, за да няма обиди и 
тормоз в училището – може да е съвсем 
малка и привидно незначителна крачка.

5. Всеки описва своята стъпка срещу 
насилието върху изрязаното очертание 
на стъпалото си.

6. Децата пишат и имената си върху 
цветните стъпки.

7. Координаторът помага стъпките да бъдат 
залепени така, че да се образува цветна 
пътека. Това може да се направи на пода 
или на стената на класната стая.
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ВЕРИГА ОТ ПРИЯТЕЛИ
6-9 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Цветна хартия

Ножици, лепило

Маркери / цветни моливи

„Различни“ думи

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКО 
ВРЕМЕ ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

АНГАЖИРАНИ УЧАСТНИЦИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЦЕЛ
РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО

Идеята на проекта е да покаже на децата, че 

различията са нещо, с което трябва да се гордеят и 

да ценят у приятелите си.
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Верига от приятели 
6-9 години

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
Ако активацията се направи от повече от един 

клас веригите на приятелството може да свър-

жат класните стаи, като на лентичките децата на-

пишат кои различни и уникални качества харес-

ват у съучениците си в съседния клас.

ОПИСАНИЕ ПОСЛАНИЕТО
• Децата изрязват лентички от цветна 

хартия. 

• На лентички от един и същи цвят 
изписват свои качества, които са 
уникални и ги правят различни от 
другите.

• На лентички в различни цветове 
изписват кои различни черти на техните 
приятели ги карат да ги харесват.

• Лентичките се залепват на кръгли 
пръстени. 

• Веригата започва със собствените 
РАЗЛИЧИЯ.

• След това се добавят различията на 
приятелите.

• Всеки свързва своята верига с веригите 
на другите, докато се получи верига на 
класа. 

• Готовата верига на приятелството може 
да се закачи на стените на класната стая.

Въпреки че всички сме 
различни, всички сме част 
от една общност.
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КУТИЯ ЗА ПИСЪМЦА
6-9 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Голяма кутия или кашон

Писма или картички

КОГА?
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е КУТИЯТА ДА СЕ 
ПОСТАВИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 
ГОДИНА, ЗА ДА СЕ УТВЪРДИ ПРАКТИКАТА С 
ВРЕМЕТО

КООРДИНАТОР
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ  
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
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Кутия за писъмца
6-9 години

ОПИСАНИЕ
• От кашон или голяма кутия за подаръци се пра-

ви импровизирана пощенска кутия с пролука за 
пускане на бележки.

• Децата участват в подготвянето и украсяването 
на кутията.

• След това тя се запечатва и само координаторът 
има право да я отваря.

• Кутията се поставя на видно мясно в класната 
стая. 

• Координаторът обяснява на децата, че всеки, 
който се е почувствал наранен от лошо отноше-
ние или пък мисли, че се е отнесъл лошо с друго 
дете, може да остави бележка с послание към 
даденото дете.

• Бележката може да не описва конкретната случ-
ка, но да бъде адресирана до получателя поимен-
но. Може да бъде описание как се е почувства-
ло детето, което е било наранено. Може детето, 
което се е отнесло зле, да напише какво харесва 
в другото дете. Може да бъде окуражителна кар-
тичка.

• С времето децата се осмеляват да бъдат откро-
вени в посланията си. 

• В петък координаторът отваря кутията, децата 
не присъстват. 

• Координаторът раздава бележките на получа-
телите индивидуално, не пред целия клас, най-
добре преди да си тръгнат от училище.

ЦЕЛ
Понякога децата осъзнават, че са постъпили лошо, но им е трудно да поемат отговорност. Или пък им е трудно да 

признаят на друго дете, че са се почувсвали засегнати. Когато посланията са анонимни и не лице в лице, става по-

лесно за тях да признаят чувствата си или пък да направят нещо хубаво за детето, което са наранили.
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КАРТИЧКИ  
„СТЪПКА ПО СТЪПКА“
6-9 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Картички от децата

Пощенски кутии

Отговор от училищното 
ръководство

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКО 
ВРЕМЕ ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Може да бъде обвързана и с някой от големите 

празници, когато хората традиционно си разменят 

честитки.
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Картички „Стъпка по стъпка“
6-9 години

ОПИСАНИЕ
• В училището се поставя кутия за 

картички, които децата рисуват 
за свои връстници, пострадали от 
тормоз в училище.

• В часа на класа могат да бъдат 
поканени по-големи ученици 
от групата за подкрепа (ако в 
училището има), които да обяснят на 
по-малките как да постъпват, за да 
предотвратяват случаи на насилие. 
Може да се включи и училищният 
психолог.

• В картичките учениците посочват 
окуражителни стъпки, с които ще 
помогнат на пострадалите деца.

• След акцията може да бъдат 
изложени на обособена стена.

• В края на кампанията директорът 
или учителят по изобразително 
изкуство връща на определен 
брой деца или на цели класове 
благодарствена картичка.

 ПРИМЕРЕН ТЕМПЛЕЙТ

КООРДИНАТОРИ
ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИTE, 
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Координаторите подготвят кутия с надпис „Стъпка по 

стъпка“ и картички, които да се изпратят като отговор 

до отделни деца или цели класове.

© UNICEF/UN0348810/Nabrdalik VII

https://www.canva.com/design/DAEp6K4eOH0/ZtDm5JMVI4FbJawXWpKjnA/view?utm_content=DAEp6K4eOH0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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„ГОВОРЕЩАТА“ ПРЪЧКА
6-9 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Дървена или пластмасова пръчка

Цветна хартия

Цветни ленти

Лепило

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Особено успешно може да се приложи при конфликт в класа 

или в училището.

КООРДИНАТОРИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ 
ВРЪСТНИЦИТЕ, УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Педагогическият съветник или по-големите ученици биха 

могли да презентират активацията, но класният ръководител 

трябва да се ангажира да я прилага в подходящи ситуации.
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Верига от приятели 
6-9 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът разказва на децата 

индианската легенда за „говорещата“ 
пръчка: Тя дава глас и на най-
мълчаливите хора от племето. Така 
всеки може да сподели своите идеи, 
притеснения, радости или неудобство.

• Координаторът дава на учениците 
предварително избраната пръчка за 
активацията. 

• Те я украсяват по свой вкус с цветна 
хартия, лепенки, панделки.

• Класът се подрежда в кръг. 

• Координаторът обяснява, че сега 
пръчката ще даде глас на всяко дете, 
като започва, за да даде пример. 

• Пръчката минава през ръцете на 
всеки и той получава правото да 
сподели нещо с класа.

• Ако някой не иска да говори, просто 
предава пръчката на следващия. 
Координаторът не го притиска. 

• Пръчката може да мине няколко 
пъти през ръцете на всички, като 
координаторът може да насочва 
разговора към проблемни теми.

Говорещата пръчка остава 
в племето (класа) и дава 
глас на тези, които не 
могат да бъдат чути.

ПОЛЗИ
РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Можете да използвате тази дейност в различни 

ситуации, включително при конфликти между 

двама или повече ученици, които имат проблеми 

с изслушването на гледната точка на другия.

© UNICEF Bulgaria/2014/Maria Ivanova
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Възрастова група

10-13 ГОДИНИ 
V-VII КЛАС

ВЪЗМОЖНОСТИ
АКТИВАЦИИТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА 
ДЕЦАТА ОТ ТАЗИ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДА 
ИЗГРАДЯТ СОБСТВЕНОТО СИ МНЕНИЕ  
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С  
ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Освен това ще имат възможност да усетят и да разберат 

какви за чувствата и нагласите на техните съученици по 

отношение на тормоза. Така класът може да изгради „гру-

пов имунитет“ срещу това проблемно явление.

ДЕФИНИРАЙТЕ ПОНЯТИЕТО  
ПРЕДИ АКТИВАЦИИТЕ

Жертва на тормоз е дете, което изложено многократно 

и продължително на негативни действия от страна на 

едно или повече други деца, срещу които то не може да 

се защити.

ОСОБЕНОСТИ

Изследователи

Изпитват границите

Търсят утвърждаване като 
възрастни хора

Готови за дискусии

НЕОБХОДИМОСТИ

Децата от тази възрастова група 
имат нужда от гласувано доверие. 
Разговорът с тях е по-работеща 
стратегия от съобщаването на факти.

Активацииите за тази възрастова група са с акцент върху въображението и разговорите. 

Децата ще бъдат провокирани да анализират проблемни ситуации като възрастни и да 
предложат собствени решения.

Под формата на игра чрез тези дейности те ще бъдат запознати с необходимостта от 
правила във всяка общност. Ще разсъждават върху собствените си права и отговорности 
и ще изследват кога нарушават чуждите права.
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КОЛОНИЯ НА МАРС
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Виртуален план за космическа 
колония 

Харта на правата и задълженията

Принципи за преговори с 
извънземни раси

ЦЕЛ
КЛАСЪТ ЩЕ СЪЗДАДЕ ПРАВИЛА ЗА СВОЯ 
КОЛОНИЯ НА ДАЛЕЧНА ПЛАНЕТА

Учениците ще обсъдят и набележат собствените си 

приоритети по отношение на правата и задължени-

ята на хората в групата. Освен това ще практикуват 

умения за водене на преговори и разрешаване на 

конфликти.
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Колония на марс 
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът разяснява идеята:
• Класът трябва да основе колония 

на Марс. Условията са сурови, 
ресурсите са оскъдни. Затова 
колонията трябва да спазва правила 
за оцеляване. Участниците в мисията 
трябва да си помагат и поддържат. 
Не трябва да се допускат конфликти, 
защото може да се окажат пагубни 
за човешката колония. Трябва да 
се намери и подход за преговори с 
марсианците – въпреки огромните 
различия с тях, колонизаторите 
трябва да намерят основа, на 
която да търсят общи интереси и 
сближаване.

• Класът се разделя на три групи – 
едната пише Харта с правата на 
колонизаторите, втората – списък 
със задълженията на участниците 
в мисията, третата – стратегия за 
преговори с марсианците.

• След това групите обсъждат идеите 
си, разискват кои са важните 
правила от трите категории и с кои не 
може да се прави компромис.

• Класът излиза с обща идея – 
Конституция на своята марсианска 
колония.

• Хартата на правата и задълженията, 
както и правилата за преговори се 
оформят графично в часовете по IT.

• Участниците може да ги публикуват 
на сайта на училището или в 
официалните профили в социалните 
мрежи.

Учениците определят собствените 
си приоритети по отношение на 
правата и задълженията в групата. 
Практикуват умения за водене 
на диалог и търсене на общи 
интереси с различните хора.

КООРДИНАТОРИ
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО IT, УЧИЛИЩЕН 
ПСИХОЛОГ / КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ГРУПИ 
ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ

Активацията изисква съгласуваните усилия на 

няколко координатори. Групата за подкрепа от 

връстници (ако има такава); може да лансират идеята. 

Класният ръководител / педагогическият съветник 

ще обясни смисъла на хартата с правата и правилата 

за преговори и ще помогне да се изготвят.

В часовете по IT проектът ще бъде оформен визуално. 

И отново учениците помощници ще съдействат за 

популяризирането.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ 
ЕТАП ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Добри поводи са Денят на Конституцията или Денят 

на космонавтиката. Активацията може да бъде плани-

рана да съвпадне и със специфични уроци (създаване 

на презентации, видеа и пр.) по Информационни техно-

логии.
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„ВЗРИВЯВАНЕ“ НА
СТЕРЕОТИПИ
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Цветни балони

Ленти от хартия

Тиксо

Цветни моливи

Етикети

Обикновена игла / пергел

Вода (по желание)

ЦЕЛ
ДЕЦАТА ЩЕ ПУКАТ БАЛОНИТЕ, ЗА ДА ВЗРИВЯТ 
ОБРАЗНО СТЕРЕОТИПИ, КОИТО НЕСПРАВЕДЛИВО 
ЕТИКЕТИРАТ ХОРА ИЛИ ГРУПИ

Учениците ще научат значението на понятието стереотип. 

Ще обсъдят дали такова отношение е справедливо.

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ / КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

КОГА?
В ТОПЛИТЕ МЕСЕЦИ, АКО СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДА
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„Взривяване“ на стереотипи 
10-13 годиниОПИСАНИЕ

• Децата се разделят в няколко групи.

• Координаторът започва активацията, 
като разделя дъската на две зони – 
например: МОМЧЕТА и МОМИЧЕТА.

• Всяка група прави същото на лист 
хартия.

• Координаторът моли децата да напишат 
думи и фрази, които описват момчетата 
и момичетата, в двете колони. 

• След това учениците обсъждат 
характеристиките, които са посочили 
отделните групи.

• Координаторът им задава въпроси: 
Съгласни ли сте? Бихте ли променили 
това твърдение? Отнася ли се това и за 
другата група? Честно ли е да наречем 
така всички момчета / момичета?

• Координаторът обяснява значението на 
понятието стереотип и дава примери.

• В своите групи учениците обсъждат 
стереотипи, които са чували или на които 
са ставали жертва.

• Всяка група избира най-несправедливите 
3 и ги записва върху хартиена лента или 
етикет.

• Етикетите / хартиените ленти се 
залепват върху балони, които децата 
надуват или пълнят с вода (ако са навън 
и времето е подходящо).

• Всяка група представя своите 
стереотипи и аргументи защо са 
несправедливи.

• Ако всички са съгласни, че това 
твърдение е неправилно, балонът се 
пука.

• Като продължение на активацията 
координаторът може да предложи 
на учениците да напишат есе за 
стереотипите в тяхното училище и в 
класната стая.

СТЕРЕОТИПИ

„Очаквания, мнения и убеждения 
относно дадена група.
Стереотипите ни карат да си правим 
лесни изводи за хората. Но те често 
са грешни, защото са основани на 
обобщения, а не на качествата на 
всеки човек. Повечето стереотипи 
почиват на слухове и медийни образи.
Понякога се използват за оправдание 
на жестокост и предразсъдъци.“
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ФУТБОЛНАТА ТОПКА
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Футболна топка

Цветни маркери

КОГА?
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

КООРДИНАТОРИ
УЧИТЕЛ ПО СПОРТ / ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ 
ВРЪСТНИЦИТЕ
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Футболната топка 
10-13 годиниОПИСАНИЕ

Тази активация цели да провокира разго-
вор и размисли по темата, но най-вече да 
напомня на децата да се въздържат от оби-
ди и насилие всеки път, когато играят с топ-
ката.

• Координаторът осигурява на децата нова 
футболна топка и маркери.

• Подава я с хвърляне към всеки ученик 
с въпрос за тормоза на игрището. 
Например:

° Наранявал ли си съученик уж на игра? 
(и обратно)

° Обиждал ли си някого, понеже е по-
слаб физически? (и обратно)

° Ставал ли си обект на подигравки 
заради провал на терена? (и обратно)

• В отговор всеки ученик трябва да назове 
само една дума – образ, който описва 
ситуацията.

• Топката се връща на координатора с 
хвърляне и играта продължава.

• Идеята е да се поддържа бързо темпо, за 
да може отговорите да идват спонтанно.

• След края на играта всеки може да 
изпише или нарисува най-въздействащия 
образ, към който е бил провокиран.

Топката остава за игра в часовете по спорт, 
за да напомня на децата за тази активация 
и изводите, които всеки си е направил след 
нея.

ЦЕЛ
ТОРМОЗЪТ Е НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА 
ПОНЯКОГА СА СВЪРЗАНИ СЪС СПОРТА

Тази активация е добър повод да се напомни на 

децата, че на игрището, както и в живота, трябва 

да има ФЕЪРПЛЕЙ.
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СТЕНА НА ЖЕЛАНИЯТА
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Стена за обяви

Съобщения от децата

Видеа и материали за 
кампанията

ЦЕЛ
ДА СЕ АНГАЖИРАТ ДЕЦАТА ОТ ТАЗИ ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА С КАМПАНИЯ ЗА УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ

И да бъдат провокирани да мислят и предлагат свои стъпки 

за решаване на проблема в тяхното училище.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ / ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА  
ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ

© UNICEF Bulgaria/2017
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Стена на желанията
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Поставя се стена за обяви.
• На нея всеки ученик или учител може 

да остави съобщение (подписано или 
анонимно) каква стъпка би направил, за 
да спре насилието в своето училище.

• Педагогическите съветници или 
учениците от групи за подкрепа от 
връстниците провеждат дискусии по 
проблема с класовете от 5-ти до 7-ми.

• Учениците могат да използват видеа 
от сайта на УНИЦЕФ, част от кампания 
срещу насилието в училище, за да 
онагледят разговорите.

• В края на учебната година се организира 
обща дискусия в училището с участието 
на някой застъпник на каузата и (по 
желание) журналист – може и местен, 
който разказва за своите наблюдения 
върху проблема. 

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
Координаторите приканват децата да качат при-

зивите си и в социалните мрежи, заедно със сним-

ка на СТЕНАТА НА ЖЕЛАНИЯТА. Така посланието 

ще достигне до повече техни връстници.
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ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Маркери / пастели

Хартия, списания

Ножици, лепило

Сигнален уред – звънец, 
свирка

ЦЕЛ
УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧУВСТВАТА – СОБСТВЕНИ И 
ЧУЖДИ

Децата ще идентифицират и формулират собствените 

си чувства, като същевременно разпознават и уважа-

ват чувствата на другите в същата ситуация. Ще бъдат 

насърчени да осъзнаят, че хората изпитват различни 

емоции при еднакви обстоятелства. А също, че няма 

„правилни“ или „грешни“ чувства – всеки човек има 

право да изпитва своите емоции така, както му дикту-

ва сърцето.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, КЛАСЕН 
РЪКОВОДИТЕЛ, ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ 
ВРЪСТНИЦИТЕ

МОИТЕ ЧУВСТВА/
ТВОИТЕ ЧУВСТВА
10-13 години

Назоваването на чувствата е 
основно умение за социално и 
емоционално учене.

©  UNICEF/UNI220281/Pancic
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Моите чувства / Твоите чувства
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът представя активацията: 

Учениците ще изследват собствените си 
чувства и ще научат как това, което казват 
и правят, може да повлияе на начина, по 
който ще се почувства друг човек.

• Класът се разделя на двойки. 
• Децата застават с гръб едно към друго.
• Партньорите се определят като А и Б.
• Координаторът задава въпрос: „Как би се 

почувствал, ако...?“
• Децата имат половин минута да помислят.
• По сигнал на координатора двойките се 

обръщат с лице един към друг.
• Ученик А трябва да назове чувството, 

което би изпитал в посочената ситуация. 
Ученик Б слуша.

• По сигнал на координатора децата отново 
се обръщат с гръб едно към друго.

• След това е ред ученик Б да назове 
чувството, а ученик А да го слуша.

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ:
КАК БИХТЕ СЕ ПОЧУВСТВАЛИ, АКО...

1. ...вкарате гол в час по ФВС? 
2. ...всеки път, когато вашият родител идва в учи-

лище, децата се подиграват заради начина, по 
който изглежда или говори?

3. ...никой не иска да седне до вас на обяд / да 
играе с вас?

4. ...някой ви помогне да решите проблем?
5. ...някой, на когото се възхищавате, ви нарече с 

обидна дума?
5. ...някой ви каже, че съжалява, след като ви 

спъне?
6. ...някой ви потърси за съвет?
7. ...някой, когото наистина харесвате, ви покани 

на гости?

ИЗВОДИТЕ
ВСЯКА ДВОЙКА ИЗБИРА НАЙ-СИЛНОТО 
ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ЧУВСТВО, 
КОЕТО Е НАЗОВАНО 

Децата трябва да илюстрират тези чувства върху 

хартия. Може да нарисуват нещо, да изрежат бук-

ви или снимка от списание. Двойките представят 

проектите си, като обясняват кои са чувствата и 

защо са ги изобразили така. Координаторът пита 

всяка двойка дали изобразените чувства са били 

еднакви и за двамата ученици. И обяснява, че емо-

циите на хората са различни. И дори на нас нещо 

да ни се струва забавно, за другите хора може да е 

обидно. Проектите може да се закачат на стената.

©  UNICEF Bulgaria/2021
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РОДОСЛОВНО
ДЪРВО НА КЛАСА
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
ОБРЪЧИ ИЛИ ВЪЖЕТА 
ЗА СКАЧАНЕ

ХАРТИЯ И ЦВЕТНИ 
МОЛИВИ

МУЗИКА (може да 
бъде любима песен на 
класа и да се пуска от 
телефон)

ЦЕЛ
В ТАЗИ ДЕЙНОСТ УЧЕНИЦИТЕ СЪЗДАВАТ РОДОСЛОВНО 
ДЪРВО НА КЛАСА, КОЕТО ПРЕДСТАВЯ ВСЯКО ОТ 
ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Идеята е учениците да осъзнаят, че семействата не са еднакви 

- някои имат майка и татко, други имат само един родител, някои 

имат едно дете, други имат няколко поколения от семейството, кои-

то живеят заедно, някои деца живеят с възрастен, който не им е 

био логичен родител. Никой тип семейство не е по-добър от друг и  

разнообразието е хубаво нещо! Децата често са чувствителни към 

семействата си и могат да се смутят от характеристика, която спо-

ред тях е различна.

В тази активация учениците ще изследват идеята за семейството 

и какво означава тя за различните хора. Ще споделят помежду си 

своите фамилни различия и ще създадат родословно дърво.
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Родословно дърво на класа
10-13 годиниОПИСАНИЕ

• Координаторът раздава на 5 деца 
обръчите/въжетата за скачане.

• Когато пусне музиката, те започват 
да търсят човек с различно от 
тяхното семейство. Могат да 
разпитват съучениците си колко 
деца има в тяхната фамилия, за 
цвета на косата, дали живеят с баба 
и дядо.

• Когато музиката спре, децата с 
обръчите трябва да поканят ученик 
с различно семейство в своя обръч.

• Музиката започва отново и сега 
вече две деца търсят трето 
различно семейство.

• Първата част от играта свършва, 
когато всяко дете е поканено в 
някой обръч.

• След това координаторът раздава 
на децата хартия и цветни моливи.

• В средата на листа всеки трябва 
да напише имената на членовете 
на своето семейство, а по 
краищата трябва да нарисува 
характеристиките, които правят 
това семейство уникално, 
включително празници, любими 
храни и забавления.

 Алтернативно: Тази илюстративна 
част може да се направи с 
компютърна графична програма, 
ако учениците предпочитат.

• На голям блок хартия се рисува 
дърво и листовете на всяко дете се 
залепят на клоните. Това може да 
бъде направено и директно върху 
стената на класната стая или в 
коридора на училището.

КООРДИНАТОРИ:
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ,  
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ,  
ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ
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ПРЕСИЧАНЕ НА
ГРАНИЦАТА
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Цветен скоч или 
тебешир (ако дейността 
се изпълнява в двора 
на училището)

ЦЕЛ И ПОСЛАНИЕ
„ПРЕСИЧАНЕ НА ГРАНИЦАТА“ Е ВЪЗДЕЙСТВАЩА 
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ, 
ПОДИГРАВКИТЕ, ЗАКАЧКИТЕ И ТОРМОЗА

Целта на тази дейност е да помогне за идентифицирането и пре-
махването на бариерите, които пораждат актовете на недоброже-
лателност между учениците. Тя ще помогне на децата да осъзнаят, 
че не са сами в несигурността, страховете и предизвикателствата. 
Участниците ще разберат ефектите от предразсъдъците, подиграв-
ките, закачките и друго вредно поведение и ще помислят какво е 
чувството да се премине границата.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

КООРДИНАТОРИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА  
ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ, УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Препоръчително е педагогическият съветник да бъде включен в 
тази активация, за да помогне при силни емоции и да окуражи де-
цата, че споделянето на чувствата е здравословно.
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Пресичане на границата
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът прави граница през 

средата на класната стая с цветен скоч 
(алтернативно: границата може да се 
нарисува с тебешир, ако дейността се 
изпълнява на открито).

• Координаторът предупреждава децата, 
че дейността трябва да се изпълни 
в тишина - без смях и приказки. 
Обсъждането ще бъде в края. 

• Може да се появят силни чувства като 
тъга или гняв. Координаторът напомня, 
че всички чувства са важни. И трябва 
да проявяваме уважение и да се грижим 
за чувствата на съучениците си, така че 
всеки да се чувства в безопасност.

• Всички застават от едната страна на 
границата.

• Координаторът задава примерни 
ситуации и всеки, който е попадал в 
тях, трябва да прекрачи границата и 
да застане лице в лице с тези, които са 
останали от другата страна.

• Координаторът призовава всички да 
обърнат внимание кой е от тяхната 
страна и кой – от другата. 

• След това да си помислят какво е 
чувството да гледаш хората от другата 
страна.

• След кратка пауза всички се връщат 
от общата страна на границата. И 
продължават към следващата ситуация.

• След тази дейност децата може да 
напишат есе за най-силната емоция, 
която са изпитали, и какво са научили за 
себе си и съучениците си.

ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ:
НЕКА ПРЕКРАЧИ ГРАНИЦАТА ВСЕКИ, КОЙТО...

1. ...е бил обиждан или подиграван.
2. ...се е чувствал отхвърлен, защото е момиче/момче.
3. ...е бил обиждан, защото е момиче/момче.
4. ...е чувал, че не може да направи нещо, защото е 

малък/голям/момче/момиче/от друг етнос.
5. ...е бил подиграван заради цвета на косата/очите/

кожата си.
6. ...е бил дразнен заради говора си / акцента си / 

езика си.
7. ...е чувал, че не трябва да плаче/ да показва емоции 

/ да се страхува.
8. ...е подиграван заради теглото си / очила / шини / 

дрехи / височина.
9. ...е чувствал натиск от приятели да направи нещо, 

от което после се е срамувал.
10. ...някога е бил нагрубен или тормозен, но се е 

страхувал да разкаже.
11. ...някога е гледал как друг е бил тормозен или 

наранен, но се е страхувал да се намеси.
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СУПЕРКЛАС ОТ
СУПЕРГЕРОИ
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Маркери, тиксо, цветна 
хартия

Саморъчно направени 
маски и костюми

Силуети на супергерои

Цветни моливи и бели 
листове

ЦЕЛ
ТАЗИ ДЕЙНОСТ ПОДГОТВЯ ПРАВИЛА И МОДЕЛИ НА 
ПОВЕДЕНИЕ, КОИТО КЛАСЪТ ДА СЛЕДВА ЗА ДА СЕ 
ПРОТИВОПОСТАВИ НА ТОРМОЗА

Децата ще дефинират „геройско“ поведение, което ще помогне на 

класа им. Ще определят свои вътрешни правила за това как трябва 

да се държат и как могат да се подкрепят. Ще установят правила, 

които да им напомнят да не допускат негативно поведение.

КОГА?
ТАЗИ АКТИВАЦИЯ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ПЪРВИТЕ ДНИ ОТ 
УЧЕБНАТА ГОДИНА

Така тя ще послужи за преход от игрите на ваканцията към учебно-

то всекидневие. Същевременно ще установи позитивни правила, 

които класът да спазва през годината.

КООРДИНАТОРИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ / УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
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Суперклас от супергерои
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът предварително обявява 

Деня на супергероите – всеки ученик 
трябва да представи герой (от филм, 
комикс, книга), на когото се възхищава.

• Учениците предварително трябва да 
споделят кой ще бъде техният герой, за 
да може координаторът да подготви за 
всеки разпечатано изображение.

• В Деня на супергероите децата могат 
да донесат маскарадни костюми или да 
направят маски от цветна хартия.

• Всеки получава лист с изображение на 
своя супергерой. Ако има повтарящи се, 
учениците могат да работят и по групи.

• Координаторът призовава децата да 
помислят на каква проблемна ситуация 
може да се натъкне техният супергерой 
в училище и как ще я реши.

• Въз основа на това се определят 
ПРАВИЛА НА СУПЕРГЕРОЯ: пр.  
„Ако Железният човек види тормоз в 
коридора, няма да снима с телефона си, 
а ще извика помощ, за да помогне на 
жертвата“.

• Всеки записва най-важното или трите 
най-важни правила на своя супергерой 
на листа с неговия силует.

• Правилата се обсъждат и тези, с които 
всички са съгласни, се поставят на 
стената, за да напомнят на децата, че 
имат мисия да бъдат Суперклас от 
Супергерои.
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ПРИЯТЕЛСКО БИНГО
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
КАРТА ПРИЯТЕЛСКО БИНГО 
(свали тук)

Вижте и попълнената примерна 

карта и я използвайте за 

обяснение на правилата. 

Координаторите може да решат 

да направят и нови бинго-карти.

ЦЕЛ
В ТАЗИ ДЕЙНОСТ УЧEНИЦИТЕ 
ИЗСЛЕДВАТ ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ 
И СЕ РАЗЛИЧАВАТ И СЕ НАУЧАВАТ ДА 
ЦЕНЯТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ КАЧЕСТВА 
НА ДРУГИТЕ

Идеята е разликите между децата да бъдат 

представени като средство за победа. В игра-

та те ще открият по какво си приличат и по как-

во се различават от съучениците си, ще научат 

и нови неща за тях, като им задават въпроси.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

КООРДИНАТОРИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ / УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ / 
ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ

https://www.canva.com/design/DAEeQiVExx8/a7w0utK7H2C-XrfHLcGowQ/view?utm_content=DAEeQiVExx8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Приятелско бинго
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът предварително е подготвил Бинго-карта за всяко дете от класа. (може да 

разпечата и примерната карта, за да обясни правилата)

• Раздава картите на учениците и обяснява правилата:

° Всеки слага ТИКЧЕ на квадратчето, в което твърдението е вярно за него.

° Във всяко квадратче пише и име на свой съученик, за когото смята, че твърдението е вярно.

° Децата имат 10 минути да направят това, без да обсъждат отговорите помежду си.

° След това, по сигнал на координатора, всеки започва да си проверява отговорите, като 
разговаря със съучениците си и сравнява бинго-картата си с техните.

° За верен отговор се приема квадратче с ИМЕ, на което съответният съученик е сложил 
ТИКЧЕ.

• Печели първият, който направи БИНГО.

• По преценка на координатора играта може да продължи до 3-то или 5-о БИНГО.

В КАРТАТА ИМА И  
КАТЕГОРИЯ НА КЛАСА – ДЕЦАТА 
РЕШАВАТ КАКВА ДА Е ТЯ.

БИНГО
Запълнен хоризонтален 
или вертикален ред.



46

ДЕТЕКТИВИ
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Цветен скоч / тебешири
Четири големи блока
Хартия с надписи: 

Да
Не
Не знам
Зависи

ЦЕЛ
В ТАЗИ ДЕЙНОСТ УЧEНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В 
ДЕТЕКТИВИ, КОИТО РАЗПОЗНАВАТ И ОТКРИВАТ ТОРМОЗА 
И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Ще разгледат ролите и поведението на „заподозрените“. Ще бъдат 

провокирани да се противопоставят. Ще знаят какви действия могат 

да предприемат, когато станат свидетели или преживяват тормоз.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА 
ТОПЛИТЕ МЕСЕЦИ

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ / ГРУПА 
ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ
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Детективи
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът разяснява на учениците 

в какво се изразява и как се разпознава 
тормозът в училище.

• В четирите ъгъла на класната стая (или на 
училищното игрище, ако активацията се 
прави навън) се поставят четирите постера 
с версии: ДА, НЕ, НЕ ЗНАМ, ЗАВИСИ.

• Детективите застават в пространството 
между тях.

• Координаторът разказва „подозрителните“ 
обстоятелства и детективите избират една 
от четирите версии.

• След това координаторът очертава два 
кръга с тебешир или цветен скоч.

• Във вътрешния кръг е жертвата на 
тормоза и неговият насилник(ци).

• Всички останали са от външната страна 
на втория кръг.

• Имат избор – да останат странични 
наблюдатели или да надигнат глас и да 
влязат във втория кръг.

• Координаторът отново повтаря 
подозрителните ситуации.

• Всеки, който смята, че може да 
предприеме действие, минава във 
вътрешния кръг.

• После хората от вътрешния кръг се 
обръщат с лице към тези отвън и 
обясняват какво според тях може да се 
направи.

ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ
ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ НА ЯВЛЕНИЕТО

Ученикът, подложен на тормоз, многократно 

страда от негативни действия от едно или пове-

че други деца. Той или тя не може да се защити.

Тормозещият има реална или предполагаема 

власт над детето, което тормози (т.е. възраст, 

размер, популярност, роля, група и т.н.)

Тормозът има различни форми: физическа, емо-

ционална (обиди, унижения), социална (изоли-

ране, разпространение на зловредни слухове) и 

сексуална.

Тормозът е умишлено действие.
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Машина за  
верижни реакции
10-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Примерни ситуации

Верижна реакция

ЦЕЛ
В ТАЗИ АКТИВАЦИЯ УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ОТИГРАЯТ 
ПОДХОДЯЩИ НАЧИНИ ЗА РЕАКЦИЯ, КАТО ПРЕМИНАТ  
ОТ „СТРАНИЧЕН НАБЛЮДАТЕЛ“ В „ЧОВЕК,  
КОЙТО НАДИГА ГЛАС“

Целта е децата да анализират ролята на страничните наблюдатели 

при случаи на тормоз и насилие в училище. Ще набележат варианти 

на реакция в тазива ситуации. Ще тренират кога не трябва да се на-

месват и кога е необходимо да бъдат ангажирани и отговорни хора.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

КООРДИНАТОРИ
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА  
ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ, УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
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Машина за верижни реакции
10-13 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът разяснява на учениците 

разликата между „страничния 
наблюдател“ и „човека, който надига 
глас“ при случаите на тормоз и насилие 
в училище.

• Обяснява, че колкото повече хора не 
стоят безучастни, толкова по-слаб ще 
бъде насилникът.

• Децата се разделят в две редици и 
застават с лице едни към други – това 
са двете машини за верижни реакции 
срещу насилието в училище.

• Всички части от машините застават с 
протегнати напред ръце.

• Координаторът посочва примерна 
ситуация на тормоз и докосва ръка на 
произволно дете.

• С него започва реакцията на едната 
машина.

• Докоснатото дете трябва да предложи 
вариант за действие в посочената 
ситуация.

• След това докосва ръката на детето до 
него, за да го активира.

• Играта продължава, докато има идеи за 
реакция. Когато се изчерпат, машината 
се чупи.

• Координаторът задава нова ситуация на 
другата машина - на децата от другата 
редица.

• Идеята е машината да работят 
възможно най-дълго, без да се чупят.

• Децата научават, че колкото повече 
хора излязат от ролята на „страничен 
наблюдател“, толкова по-лесно е да се 
реши проблемът с тормоза в училище.

ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ:
• Някой нарича ваш съученик с обидна дума.

• Някой ви кара да направите нещо, което не искате.

• Някой разпространява слухове за ваш приятел.

• Някой изпраща грозни съобщения.

• Някой ви казва, че не може да участвате в играта.

• Някой взема парите на друго дете.

• Някой блъска дете по стълбите

©  UNICEF Bulgaria/2021



50

Възрастова група

14-18 ГОДИНИ 
VIII-XII КЛАС
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ОСОБЕНОСТИ
ОТГОВОРНИ И ОПИТНИ

Представителите на тази възрастова група могат да 

бъдат и модел за подражание за по-малките ученици.

НЕОБХОДИМОСТИ
ДА ПОЕМАТ ИНИЦИАТИВАТА

Да намерят реални и професионални решения. 

Да срещнат признателност.

РЕШЕНИЯ
НА ТАЗИ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА МОЖЕТЕ ДА 
ГЛАСУВАТЕ ДОВЕРИЕ ДА ТЪРСИ И ПРЕДЛАГА 
РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗА  
В УЧИЛИЩЕ

В тези активации учениците имат свободата да изби-

рат пътя на действие и да бъдат водачи по него. 

На тази възраст те вече са натрупали опит, наблюде-

ния и познания за тормоза и насилието в училище. И 

вероятно могат да излязат с план за действие как да 

защитят и да се застъпят за съучениците си и как да 

създадат по-сигурна среда за себе си и другите. Учи-

лищното ръководство може да се допитва до децата 

от тази възрастова група какво може да направи, за да 

намали или предотврати тормоза.

Това е най-подходящата възраст на ученици за форми-

ране на групи за подкрепа от връстниците.

Учениците биха могли сами да 
създават увлекателни кампании, които 
да ангажират и да накарат всички 
техни връстници да застанат зад 
предложените решения.

Възрастова група

14-18 ГОДИНИ 
VIII-XII КЛАС

„Много е вероятно възрастните да 
бъдем изумени от някои неща, които 
децата ще измислят и постигнат.“
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ПАПАРАЦИ
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА

Фотоапарат

Мобилен телефон

Социални мрежи

Изложба

ЦЕЛ
ИДЕЯТА НА ТАЗИ АКТИВАЦИЯ Е УЧЕНИЦИТЕ ДА 
ДОКУМЕНТИРАТ МОМЕНТИ НА ДОБРОТА, ГРИЖА, ПОМОЩ 
И СЪСТРАДАНИЕ В СВОЕТО УЧИЛИЩЕ

Изследванията показват, че показването на положителното поведе-

ние е ефективен начин да се насърчи то при децата.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

КООРДИНАТОРИ
Активацията може да се координира от Група за подкрепа от връстни-

ците или от педагогическия съветник със съгласието и подкрепата на 

училищното ръководство.
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Папараци
14-18 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторите обявяват инициативата в социалните 

канали на училището, на официалния сайт, в часовете 
на класа, в училищния вестник/ бюлетин (ако има).

• Учениците са провокирани да търсят, забелязват 
и снимат прояви на добрина, грижовност и 
взаимопомощ в тяхното училище.

• Фиксира се срок за кампанията.

• Всеки публикува снимките в своите социални профили 
с хаштаг на кампанията на училището.

• Снимките може да се качат и в официалните канали.

• Училищното ръководство би могло да направи и 
изложба с най-добрите снимки.

• Ръководството и администрацията могат да 
организират медийно отразяване на авторите и (ако е 
възможно) на героите на някои от снимките.

Публикуването на снимките 
в социалните мрежи ще 
популяризира инициативата 
и сред други деца и училища.

©  UNICEF Bulgaria/2018
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СЕРИЯ ФАКТИ/ЦИТАТИ
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА

Профил на училището / класа 
в социалните мрежи

Факти / цитати срещу тормоза

ЦЕЛ
С ЦИТАТИТЕ ОБРАЗОВАМЕ И ОБУЧАВАМЕ – ТОВА Е 
ОТЛИЧЕН НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, 
КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ПОВИШАВАМЕ ВИДИМОСТТА 
НА ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЯТА ЗА НЕГО 

Публикациите с цитати в социалните мрежи са ефективни 

и убедителни, защото децата са привлечени от кратко, но 

смислено, уместно и ангажиращо съдържание. Освен това 

лесно се намират и самите ученици могат да ги подготвят. Има 

и готови бази данни с цитати. Тенденцията е тези публикации да 

получават много харесвания и бързи споделяния. Имат и голям 

потенциал да станат viral, за разлика от друг тип информационно 

съдържание.

КОГА?
ДОБРЕ Е ДА ИМА ГРАФИК И ПОСТОЯНСТВО

Препоръчително е такава публикация да се появява всяка сед-

мица (или през седмица) в социалните мрежи.

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ И/ИЛИ ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ 
ВРЪСТНИЦИТЕ

Необходимо е да имат адмимистраторски права за социалните 

профили на класа / училището. В противен случай трябва да ги 

изпращат до администратор и той да ги публикува.

©  UNICEF Bulgaria/2017
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Серия факти/цитати
14-18 години

ОПИСАНИЕ
• Избират се факти и цитати срещу 

насилието и тормоза ИЛИ утвърждаващи 
приятелството и връзките между различни 
хора.

• Визуализират се със снимки, за да имат 
по-въздействащ ефект. (Децата знаят как 
да го направят)

• Цитатите са могат да бъдат брандирани –  
или визуално с емблемата на училището 
(което е една идея по-сложно графично), 
или като просто се добави името или 
сайта на училището.

• Координаторите могат да ги „споделят“, 
за да дадат пример.

 ПРЕПОРЪКА:  
Не използвайте осъдителни цитати!

ДОПЪЛНИТЕЛЕН  
БОНУС-ЕФЕКТ
Цитатите нямат срок на годност, 
може да се въртят във виртуалното 
пространство с години.
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НАПРАВИ СТЪПКАТА!
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА

ОТ УЧИЛИЩЕТО

ЖУРИ

СРЕЩА

  УЧАСТНИЦИ

  ОТ МЕСТНИ ЖУРНАЛИСТИ

  С АДРЕСАТА НА ЕСЕТО  
(при възможност)

ЦЕЛ
ДА СЕ ПРОВОКИРАТ ДЕЦАТА ОТ ТАЗИ 
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДА РАЗСЪЖДАВАТ ПО 
ПРОБЛЕМА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ И ДА 
ПРЕДЛОЖАТ НЕТРАДИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

От есетата може да се заимстват идеи за нови проекти 

и активации.

Патрон на конкурса може да бъде местен журналист 

или общественик, местният кмет и други.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ
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Направи стъпката!
14-18 години

ДЕНЯТ НА РОЗОВАТА ФАНЕЛКА
е отличен повод да се направи 
награждаването, да се осъществи 
срещата на победителя и получателя на 
есето му и да се разгласи кампанията в 
медиите.

ЦЕЛ
Препоръчително е конкурсът да се обяви в началото 

на учебната година. Така ще има достатъчно време 

журито да оцени есетата, а училищното ръководство 

да подготви награждаването на победителя.

ОПИСАНИЕ
• Огласява се обява за есе под формата 

на писмо до известна личност по темата 
„Стъпка към училище без насилие“.

• Авторите са провокирани да предложат 
новаторски и позитивни решения на 
проблема и да предизвикат човека на 
отговорна позиция да ги осъществи.

• Децата сами избират до кого да адресират 
писмото си и каква стъпка да го призоват 
да направи.

• Журито е от журналисти (от местните 
медии) – те имат опит с есеистичната 

форма, а участието им ще донесе 
популярност като добавена стойност за 
конкурса.

• Победителят получава среща с получателя 
на своето писмо с крила или човек, който 
би могъл да го замести на локално ниво.

• Директорът и администрацията се 
ангажират да изпратят всички есета до 
получателите им.

• Училището и популярни ученици може да 
промотират най-добрите идеи в своите 
социални канали.
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РОЗОВ ПЕТЪК
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Розов елемент от дрескода

Социални мрежи 

Call-to-Action

ЦЕЛ
ДА СЕ ФОКУСИРА ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ПРОБЛЕМА С 
ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

И да се отправят символични и ефектни призиви за конкретни 

действия.

КОГА?
ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ПЕТЪК ОТ МЕСЕЦА

КООРДИНАТОРИ
ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ, 
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
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Розов петък
14-18 годиниОПИСАНИЕ

• Всеки последен петък е от месеца 
е Розов Петък*. Това означава, че 
всички деца са призовани да носят 
нещо розово по себе си – дреха, 
шапка, обувки, аксесоар – в знак 
на съпричастност към жертвите на 
тормоз и за да призоват към  
някакво действие.

• Призивите за действие са 
предварително формулирани от 
ученическия съвет или групата за 
подкрепа от връстниците, като могат 
да бъдат съгласувани с училищния 
психолог или директора.

• В началото на седмицата 
координаторите качват снимки/ 
видеа в социалните мрежи и канят 
съучениците си да ги последват в 
петък.

Пример: Снимка на ученик с розова шап-
ка и надпис: Този петък ще нося розово, 
за да подкрепя мой съученик, който беше 
замерян с храна в стола. Призовавам ви 
да се включите в Розовия Петък, за да по-
каже, че в нашето училище няма място за 
тормоз и обиди.

• Всички деца са призовани да 
качат снимки от Розовия петък в 
собствените си профили в мрежите.

• Учителите също са поканени да се 
включат.

• По-мащабните призиви към действие 
(например: Призоваваме министъра 
на образованието за...) може да 
се публикуват на страницата на 
училището.

БОНУС-ЕФЕКТ
Снимките и призивите в социалните 
мрежи са видими и за други деца и 
училища, които може да се включат или 
да адаптират за себе си активацията.

*Денят на розовата фланелка е Световен ден против тормоза в училище. Той се отбелязва от 2007 г., когато две момчета в Канада 
застават зад гърба на свой съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Те също облекли розови тениски и 
предложили на всички в училището. Денят се отбелязва всяка последна сряда от февруари със символично носене на розова фланелка.

©  UNICEF Bulgaria/2017
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ПУБЛИЧНА РЕЧ
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА

Обучител

Данни за насилието в 
българските училища

Конкретни истории

Оборудване за 
презентации

За тази активация училището 
трябва да осигури достъп до 
компютри, интернет и класна 
стая/зала с възможности за 
презентации.

Участниците ще получат 
шаблони за планиране на 
публична реч. Сами ще 
изработят инфографики по 
предоставените им данни, 
истории и статистики, като 
използват PowerPoint, LCD 
проектор, бяла дъска и др., 
предоставени от училището.

ЦЕЛ
УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПРИДОБИЯТ УМЕНИЯ ЗА ГОВОРЕНЕ 
ПРЕД ПУБЛИКА И ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДОКАТО ОБУЧАВАТ 
ВРЪСТНИЦИТЕ СИ ПО ВАЖНАТА ТЕМА  
ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Учениците ще научат практики за публична реч и ангажиране 

на публиката. Ще размишляват върху данните и историите, 

свързани с насилието в училище. Ще подготвят презентации 

по темата. Ще направят пред съучениците си изказване по 

зададена структура, включващо визуализации и участие на 

публиката. 

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪ-
ВЕТНИК

Група от активни ученици с помощта на учители ще осигури 

на участниците копие (електронно или хартиено) от обобщена 

статистика за насилието в българските училища и информация 

за конкретни случаи (с променени имена). 

Данни могат да се потърсят на сайта на УНИЦЕФ или коорди-

наторите да се свържат с експерт от УНИЦЕФ за помощ. Учител 

по български и литература или местен експерт по комуникации 

може да даде насоки за публично говорене.

КОГА?
КРАЯТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Активацията може да бъде реализирана в края на втория учебен 

срок, но реално трябва да бъде задействана още в началото на 

годината, за да имат децата време за обучение и подготовка.
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Публична реч
14-18 години

ОПИСАНИЕ
• Координаторът анонсира активацията 

и предоставя на желаещите да 
се включат като говорители 
всички необходими материали за 
подготовка. 

• Данни и статистики – участниците 
трябва да ги презентират във 
въздействащ формат. 

• Истории – учениците ще изберат 
дали, коя и как да включат в 
публичната си реч. 

• В процеса на подготовката 
участниците ще получат съвет по 
публично говорене и поведение пред 
публика от експерт, когото те са 
поканили. 

• Посещението на външния лектор 
също може да се използва за 
дискусия по темата с насилието в 
българските училища. 

• Гост-лекторът може да бъде гост на 
изнасянето на подготвените речи и да 
отличи най-добрите презентатори.

За да се осигури допълнителна 
практика, учениците могат да 
представят своите речи и пред  
по-малките класове.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ, КОИТО 
ГОВОРИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ПРИ 
ПОДГОТОВКАТА НА СВОЯТА ПУБЛИЧНА РЕЧ

• Планирайте добре! Структурираната реч звучи ло-

гично и убедително. Можете да използвате тези 

ресурси.

• След като сте направили проучване и сте събрали 

тези, аргументи и примери, можете да структури-

рате речта си по тази примерна схема. Направете 

презентацията ваша, като проявите творчество!

ТРЕНИРАЙТЕ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО 
ИЛИ СЕ СНИМАЙТЕ С ТЕЛЕФОН!

https://www.canva.com/design/DAEeWvJOvws/J2zDHwho_dlFeIk0whaBVw/view?utm_content=DAEeWvJOvws&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEeWvJOvws/J2zDHwho_dlFeIk0whaBVw/view?utm_content=DAEeWvJOvws&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEeW6aDZTc/c9KVdkbMIVVpkqNw9SB3Lg/view?utm_content=DAEeW6aDZTc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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СОЦИОЛОЗИ
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Анкета

Компютри 

Сайт и социални профили 
на училището

ЦЕЛ
УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ СОБСТВЕНО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАСИЛИЕТО В 
УЧИЛИЩЕ

Въз основа на данните ще направят изводи в коя възраст и в кои 

класове проблемът е най-голям и къде има най-голям потенциал за 

намиране на трайни решения.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

На този етап учениците са напрупали достатъчно впечатления и 

могат да направят изводи и предложения.

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА,
УЧИТЕЛ ПО IT, СОЦИОЛОГ

Активацията трябва да се осъществи с одобрението и съдействието 

на училищното ръководство. Необходимо е учителите по математи-

ка и IT да се включат с насоки за правене и онагледяване на статис-

тики. Може да бъде направена и лекция от професионален социолог.
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Социолози
14-18 години

ОПИСАНИЕ
• С помощта на училищния психолог 

или групата за подкрепа от 
връстниците учениците формулират 
въпроси за анкетата.

• С помощта на учителя по 
математика правят модел за 
(сравнително) представително 
проучване – уточняват по колко 
души от всеки випуск и клас трябва 
да анкетират, за да може данните да 
важат като цяло за училището.

• На този етап може да бъде 
организирано посещение в 
социологическа агенция или лекция 
на професионален социолог.

• Училищното ръководство 
съдейства за отпечатване на 
анкетните карти.

• Анкетите се попълват доброволно и 
анонимно.

• Учениците може да ги пускат в 
специална анкетна урна, за да се 
запази в тайна самоличността им.

• Учителят по Информационни 
технологии помага на децата с 
обработването и визуализирането 
на данните.

• С помощта на педагогическия 
съветник учениците обобщават 
изводите от анкетата.

• Изследването може да се 
публикува на сайта на училището 
или в социалните му профили.

Училищното ръководство може да 
използва изводите от изследването, 
за да направи необходими промени и 
нововъведения.
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ВИДЕО КЛИП
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Телефон с камера

Учебна монтажна програма 

Истории от учениците

Социални мрежи
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Видео клип
14-18 години

• Учениците измислят казус, който се 
базира на истински истории на насилие 
от училище.

• Те трябва да го онагледят с кратко видео 
– до 3 минути.

• Заснемат го със смартфон или 
любителска камера (ако имат).

• Сами избират кои фрагменти от 
историята да филмират.

• Подбират подходяща музика за клипа.

• Видеото трябва да завърши с кратко 

послание от авторите на клипа – може да 
е написано или изречено в кадър.

• Учителят по IT помага с монтажа на 
видеото или учениците използват 
програми от мобилните си устройства.

• Готовите видеа се качват в социалните 
профили на училището.

• Учениците може да изпратят видеата си 
до офиса на УНИЦЕФ с предложение те 
да бъдат разпространени в профилите на 
организацията.

ОПИСАНИЕ

ЦЕЛ
УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ КЛИП ПО ИСТИНСКА ИСТОРИЯ ЗА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ  
И ЩЕ ОТПРАВЯТ СОБСТВЕНО ПОСЛАНИЕ

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

КООРДИНАТОРИ
ГРУПИ ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ, УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
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ТЕАТРАЛНИ ТЕХНИКИ
14-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Театрална трупа

Сценарий 

Представление

ЦЕЛ
ТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ СА ДОБРО СРЕДСТВО ЗА 
ПОДЧЕРТАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С 
ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА

Театърът е особено полезен при работа с уязвими млади хора. Той 

дава на участниците свободата да изразяват и развиват своята 

гледна точка за проблема. Драмата може да се използва за придо-

биване на ‘опит’, може да помогне за разбирането на контекста, в 

който се случва насилието и за създаване на съпричастност към 

героите и техните ситуации.

Театърът може да насърчи учениците да експериментират с въпро-

си, предизвикателства и убеждаване. Чрез ролевите игри те ще раз-

вият своите умения за говорене и слушане. Така ще имат възмож-

ност да изследват проблемни случаи, сякаш лично са ги преживели.
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Театрални техники
14-18 години

ОПИСАНИЕ
Тази активация може да бъде осъщест-
вена по различни начини според инте-
ресите и възможностите на учениците 
и училището.
Участниците може да работят по от-
делни етюди, илюстриращи тормоза в 
училище, или да създадат сценарий за 
собствена пиеса по тази тема.
Една от подходящите техники за етюд е 
РЕТРОСПЕКЦИЯТА. Тя създава контекст 
– показва как се е стигнало до проблем-
ния момент, как може да бъде разрешен 
или как може да се развие.

• Участниците застават в кръг.

• Координаторът инструктира всички 
да заемат неподвижна поза, 
изобразяваща насилието в училище.

• Нищо не е режисирано – учениците 
сами избират каква роля и действие 
да изобразят.

• Координаторът обяснява, че когато 
плесне с ръце, децата трябва да 
започнат да се движат безшумно на 
забавен каданс, докато стигнат там, 
къде смятат, че техният герой е бил в 
началото на проблемната ситуация.

• След това отново се връщат в 
момента на насилието.

• После, отново на забавен каданс, 
трябва да покажат как според тях ще 
се развие и приключи ситуацията.

• Етюдите може да се използват за 
дискусия, идеи за голяма пиеса или 
ролеви игри.

КООРДИНАТОРИ
ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ,  
УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО

Може да се покани актьор, който да вдъхнови и 

посъветва учениците.
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Театрални техники
14-18 години

ПРИМЕРНИ СЦЕНАРИИ ЗА АКТИВАЦИЯТА
ИЗПОЛЗВАЙТЕ НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ИДЕИ ЗА КРАТКИ ЕТЮДИ

Сцена: Училищна площадка. 

Реквизит: Няма. 

Герои: Фукльото и Ревнивеца

Групата се разделя на двойки. Един човек във всяка 

двойка е „фукльото“, другият е „ревнивеца“. Участници-

те създават импровизация, в която единият се хвали, 

в резултат на което другият започва да ревнува. Те мо-

гат да използват следните теми, за да се похвалят:дре-

хи. автомобили. родители. умен или „любимец на учи-

теля“, принадлежност към различен етнос/ религия.

Сцена: Училищна столова 

Реквизит: Маси, Съдове 

Герои: Готини и Не чак толкова готини

Малка група от всички са ГОТИНИТЕ. Двама от тях 

първи влизат в столовата и започват разговор (по им-

провизирана тема, която според тях ги определя като 

готини). Част от останалите също влизат и искат да 

седнат на масата на готините. Учениците избират как 

да изиграят етюда – дали да включат или изключат Не 

чак толкова готините от разговора и средата си.

В определен момент координаторът спира импровиза-

цията и моли други ученици да влязат в ролите и да я 

продължат според своето виждане.

Сцена: Парк 

Реквизит: Скейтборд 

Герои: Скейтбордистът, Приятелите

Приятелите са в парка. Непознатият Скейтбордист се 

приближава към тях. Те се опитват да го прогонят от 

„своята територия“ и дори да му вземат скейтборда. По 

сигнал на координатора действието спира. Той дава на 

един от Приятелите нова роля - трябва да откаже да 

се включи в агресията. Учениците имппровизират как 

това ще се отрази на цялостната ситуация.

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ В 
НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ЗА ДА 
ИМА ВРЕМЕ ДА СЕ ОТРАБОТЯТ ТЕХНИКИТЕ
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ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСИЧКИ 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

СПИСЪК НА АКТИВАЦИИТЕ

VIRAL – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ХВЪРЧАЩИ ПОСЛАНИЯ

ФОРУМ – ТЕАТЪР
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VIRAL
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
10-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Формулира се при  
конкретен повод

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Facebook 
TikTok 
Instagram

ИНФЛУЕНСЪРИ ЗАСТЪПНИЦИ
Включват се по  
значителните каузи

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ ЕТАП  
ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Може да бъде обвързана и с конкретни празници и дати от ка-

лендара (например: В Деня на будителите – Да събудим всички 

за проблема с насилието в училище. На първи април – шегад-

жийско предизвикателство).

КООРДИНАТОРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, 
ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ

©  UNICEF Bulgaria/2018
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Viral предизвикателство
10-18 години ОПИСАНИЕ

• Може да се осъществи по най-
елементарния начин - при случай на 
насилие срещу дете от училището, 
учениците помощници пускат в 
социалните мрежи своя снимка с 
надпис #АзСъмТой/Тя и изречение: 
„Не бъди смотан. Застъпи се, ако 
видиш, че тормозят някого!“

• Може да бъде спортно – например 
ще пробягам 100 метра за ?? секунди 
срещу насилието в училищата.

• Може да бъде серийно – 
например: Тази седмица всеки 
ден ще вървя 10 хиляди крачки 
#ПоходСрещуНасилиетоВучилище 
и скрийншот от крачкомера на 
телефона ИЛИ клипче в TikTok.

• Може да е артистично – КОЙТО 
ПЕЕ, ЗЛО НЕ МИСЛИ – с лип-синк на 
любима песен в TikTok.

• Активацията започват 
координаторите.

• Всеки предизвиква още двама 
или трима да го последват, като ги 
тагва в публикацията си, за да се 
разпространи каузата.

ИНФЛУЕНСЪРИТЕ
УЧЕНИЦИТЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖАТ С ИЗБРАН 
ОТ ТЯХ ИНФЛУЕНСЪР, КОГОТО ЗА ПРИВЛЕКАТ 
КАТО ЗАСТЪПНИК ЗА КАУЗАТА ИМ

Застъпниците се включват в предизвикателствата, за 

да популяризират съществените каузи.
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ХВЪРЧАЩИ
ПОСЛАНИЯ
6-13 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Хвърчила (изработени от децата или готови)

Голяма училищна площадка / парк

КОГА?
АКТИВАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КРАЯ 
НА ПРОЛЕТТА И НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО

Може да се направи в последните учебни дни.

КООРДИНАТОРИ
УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО,  
КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,  
ГРУПИ ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ

ЦЕЛ
ДА СЕ ОТПРАЗНУВАТ РАЗЛИЧИЯТА И ДА СЕ 
ОТПРАВИ ЕФЕКТНО И МОЩНО ПОСЛАНИЕ  
СРЕЩУ НАСИЛИЕТО

Идеята е различните хвърчила да представт различията 

между учениците и класовете, като същевременно отпра-

вят посланието, че всеки е цветен, красив и уникален и за-

служава да бъде харесван заради това, което е.
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Хвърчащи послания
6-13 години

ОПИСАНИЕ
• Празникът на хвърчилата се 

организира от училищното 
ръководство.

• В подготовката се включват 
класни ръководители и ученици от 
клубове или групи за подкрепа от 
връстниците.

• В един от хубавите пролетни или 
летни дни всички деца от училището 
се събират в двора или в някой от 
обществените паркове.

• Всички си носят хвърчила – 
изработени от тях или закупени. 
(Има вариант и всеки клас да има по 
едно хвърличо, ако не всички деца 
могат да донесат свои).

• Върху хвърчилата децата изписват с 
маркери послания срещу тормоза и 
насилието в училищата.

• Снимки с хаштага на кампанията се 
качват в социалните мрежи.

БОНУС-ЕФЕКТ
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО И 
АДМИНИСТРАЦИЯТА

Може да се осигури и медийно отразяване на празника –  

особено в по-малките градове местните медии биха 

проявили интерес. 

Така посланията на кампанията ще стигнат до по-широ-

ка аудитория.

Тази активация може да 
постави ефектен завършек 
на една кампания срещу 
насилието в училище в 
рамките на една учебна 
година, като превърне 
събитието в празник за 
всички ученици, учители, а 
защо не и родители.
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ФОРУМ-ТЕАТЪР
10-18 години

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АКТИВАЦИЯТА
Пространство за репетиции

Голяма зала за представление

ЦЕЛ
ДА СЕ ДЕМОНСТРИРА ПО ВЪЗДЕЙСТВАЩ НАЧИН 
КАКВИ СА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ, 
ПОСТРАДАЛИ ОТ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ

Да се съпреживее гледната точка на всички участници в ситу-

ация на тормоз, като на сцената се постави реална история от 

училищния живот. Да се използва ресурса на груповата интели-

гентност, за да се потърсят конкретни решения за противодей-

ствие на тормоза и насилието.

КОГА?
В КРАЯ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

Препоръчително е активацията да бъде задействана по-рано, за 

да има има достатъчно време за подготвителна работа преди 

финалното представление.

КООРДИНАТОРИ
УЧАСТНИЦИ В ТЕАТРАЛЕН  
КЛУБ ОТ УЧИЛИЩЕТО 

ВЪНШЕН ФАСИЛИТАТОР  
ФОРУМ ТЕАТЪР*

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

* Училището може да се свърже с експерти от УНЦИЕФ за препоръка за форум-театър фасилитатор, ако няма идеи за такъв.
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Форум-театър
10-18 години

ОПИСАНИЕ
• Форум театър представление е най-добре 

да бъде създадено като дългосрочен 
работен процес (в рамките на 3-4 
работилници ) с една обособена група 
доброволци (6-15 души).

• По време на подготвителните 
работилници, под ръководството на 
форум театър фасилитатор, участниците 
преминават през активности за 
разгръщане на спонтанността и 
актьорските умения.

• В процеса на подготовка учениците 
споделят истории на тормоз, в които са 
били участници или наблюдатели.

• Групата избира една история, която 
е релевантна за най-широк кръг от 
младежи.

• Учениците създават сценарий 
на представление, базиран на 
документалната история, която са 
избрали.

• Младежите разпределят роли 
помежду си и създават Форум театър 
представление.

• Организира се публично представяне на 
Форум театър представление, на което са 
поканени съученици, родители, учители.

• По време на представлението всеки от 
публиката е поканен от фасилитатора 
да влезе в някоя от ролите, за да пробва 
да промени хода на случката и да не се 
стигне до насилие.

ЗА ЦЯЛОТО УЧИЛИЩЕ
ПУБЛИКА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО СА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ










