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Утвърдил: 

 

Директор: Силвия Попова 

 

П Л А Н 

 

за превенция на насилието и агресията 

сред децата за учебната 2020/2021 г. 

 

 
Стратегическа цел: Ограничаване и предотвратяване на условията за насилие и 

агресия сред децата в детското заведение за  превръщането му в място на сигурност, с 

ясни правила, норми и роли, и осигуряване на благоприятни условия за психично-

здравно благополучие и емоционално развитие. 

 

Цели:  

1. Зачитане на правата на детето и неговите интереси чрез изготвяне на 

ефективен и устойчив механизъм и план за действие, чрез реализиране на 

политики за преодоляване на прояви на насилие и агресия на или над децата от 

предучилищна възраст, ангажиране на родителската общност и утвърждаване 

на позитивни модели на поведение в дух на толерантност. 

2. Възприемане на модел, основан на професионално консултиране и 

ориентиране, оценка на компетентностите, мотивационна подкрепа и обучение 

3. Развитие на ключови умения и практики в подкрепа на изграждане на среда на 

толерантност, взаимоуважение и зачитане правата на другите. 

 

Задачи:  
1. Развитие на умения у специалистите, свързани с отглеждането, възпитанието и 

образованието на децата от предучилищна възраст за разпознаване агресивното 

поведение и използване техники за редуциране на агресията. 

2. Увеличаване ангажираността на родителите и преоткриване възможностите на 

семейната среда за емоционално-психологическа близост между деца и родители. 

3.. Информационно обезпечаване, придобиване на социални умения и умения за 

справяне при работа с деца от предучилищна възраст, проявяващи агресия. 

4. Овладяване на агресията при децата от предучилищна възраст.  Предприемане 

на бързи и адекватни мерки за предотвратяване на рисковите фактори за дете 

жертва на насилие  с мултидисциплинарния екип на местно ниво. 
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Дейности: 

 

       1. Практикум - „Интерактивни методи, насочени към преодоляване на агресията 

при децата“ – срок: м. октомври  отг: Т.Середа 
                                                        

 

2. Проучване по групи на деца жертви на тормоз и насилие от страна на връстници 

или възрастни в семейството или детското заведение. 

 

 – срок: м. октомври  отг: учителките по бази  

 

3. Актуализиране на правила на всяка групата за адекватно поведение и 

вазимодействие с другите деца при  зачитане на техните права и лично достойнство въз 

основа на  механизъм за превенция на насилие и агресивност. 

 

– срок: м. октомври  отг: учителките по бази 

 

4. Семинар-  „Отношение към децата”                                                 

                                             – срок: м.ноември  отг: Д.Александрова 

                                                                                                                  К.Александрова 

 

5. Актуализиране на системата за адекватни действия на работещите с деца в 

детското заведение при откриване, предотвратяване и последващи действия при 

насилие и агресия сред децата./при необходимост/ 

 

 –  срок: м. ноември  отг: Инна Мичева 

                                                      Павлина Ангьозова 

                                                        

 

6. Любов, игри и внимание като антоним на насилието 

 

– срок постоянен  отг: учителките по бази 

 

7. Семинар- „Емоционална интелигентност у децата”–  срок: м. февруари 

 отг: М.Тодорова 

                                                                Г. Ангелова 

 

8. - Семинар- „Децата и техните страхове ” 

                                                 

                                                         –  срок: м. февруари  отг:  П. Велева 

                                                                                                                 С. Христова 

 

       9.  „Моята тъга – моята радост“-разпознаване на чувства  

                                                              –  срок: м. април  отг: Г.Стефанова                                                                        

                                                                                                                      А. Димитрова 

 

10.    „Модели на родителско поведение и ценности у децата“ 

                                                           –  срок: м. април  отг: Р. Конова 

Н.Михайлова 

                                                                                                            

               



11.Семинар- „„Децата в света на народните обичаи, традициии обреди като 

предпоставка за възпитание на българската душевност“ 

 

–  срок: м. май  отг: Ф. Ашикова 

                                                       С. Янева 

       12. Практически тренинг: „Има ли трудни деца? “ 

 

                                                  –  срок: м. май  отг: С. Недева 

                                                                                               П.Ангьозова 

 

12.Взаимодействие с мултидисциплинарния екип на местно ниво за превенция с 

детската агресия и с Дирекция „Социално подпомагане”. 

 

– срок: постоянен  отг: И.Мичева 

                                                       П.Ангьозова 

 

  Дейности за преодоляване на проблемно поведение на детето  за 

справяне  със  затрудненията с приобщаването  в  образователния  

процес  и  в детската група, чрез прилагане на  една  или  повече  от  

следните  дейности  за  въздействие  върху вътрешната мотивация 

с прякото сътрудничество и информирано съгласие на родителите :  

 
1. Разговор между децата и учителите в групата с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му 

2. Използване на посредник при решаване на конфликт 

3. Консултиране на детето с психолог 

4.Създаване  на  условия  за детето за  повишаване  на социалните умения за 

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин 

5. Насочване  на  детето  към  занимания,  съобразени  с  неговите потребности 

6.  Индивидуална  подкрепа  на детето от  личност,  която  то  уважава 

(наставничество) 

       

          срок: уч.2020 / 2021 г. 

         отговорник: Директор,  

         Комисия за зашита на деца жертва на насилие или риск от насилие, 

         Учители по бази 

 

СИГНАЛИЗИРАНЕ: 

 

Агенция „Социално подпомагане“- отдел „Закрила на детето“ тел.  067535292 

Полиция – тел.  166  

Национална телефонна линия за деца – тел. 116 111; интернет адрес Nasilie.eu 

Денонощна гореща линия за пострадали от насилие юноши и деца – тел. 0800 18 876 

Държавна агенция за закрила на детето тел. (02) 933 90 10 

 

Настоящият план е обсъден и приет на заседание на педагогическия съвет  с Протокол 

№ 07 от 10.09.2020 г.  и утвърден със заповед на директора № РД-108 от 11.09.2020 г.   

 

 С  Плана са запознати всички работещи в детското заведение. 

 

 


