
 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

1 

 

 

 
 

 

Промяна на нормите, свързани с насилието в 

училище: 

Ръководство за обучители и фасилитатори, 

работещи с деца и млади хора 
 

Въз основа на резултатите от проучване на социалните норми, 

свързани с насилието над деца и млади хора в училищата в 

Югоизточна Европа 

 

От Ванеса Къри, Катлийн Маниън и Лора Райт  

 
Международен институт за правата и развитието на детето (IICRD) в рамките на проект 
Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст  
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство на Европейския съюз 
(2014-2020 г.) 

 

юни 2021 г. 

  

http://www.iicrd.org/


 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

2 

 
 

Съдържание 
 
Добре дошли! 4 

Важни думи в настоящото ръководство 5 

Изследване на социалните норми и насилието над деца в училищата в Югоизточна 
Европа 7 

Резюме по държави: България, Хърватия, Румъния, 8 

Адаптиране на инструментите с оглед на ситуацията с Ковид-19 10 

Съвети за фасилитиране/улесняване и пълноценно ангажиране на младите хора 12 

Планиране и подготовка на дейностите с младите хора 16 

Работа с млади хора по чувствителни теми 20 

Модули 22 

Модул 1: Разглеждане на обществените норми в училище 22 

Тема 1.1: Разглеждане на обществените норми 22 

Дейност 1: Съвместно определяне на споразумение относно нормите 29 

Тема 1.2: Идентифициране и преодоляване на обществени норми, подкрепящи  и 
водещи до насилие. 31 

Дейност 2: Съгласни или несъгласни: Разглеждане на нормите, свързани с насилието 
над деца 40 

Дейност 3: Скица на тялото: Позитивни и вредни норми. 41 

Дейност 4: Квадрати, свързани с модели на поведението 43 

Модул 2: Изследване на собствения ни контекст: Норми, насилие и училища 46 

Тема 2.1: Норми, насилие и училища 46 

Дейност 5: Изработване на карта на средата: Кой ни влияе и как? 50 

Дейност 6: Кълбо прежда: Плетеницата на обществото 53 

Модул 3: Създаване на промяна в нашето училище 56 

Тема 3.1: Какво можем да направим, за да променим нормите, водещи до насилие в 
нашето училище? 56 

Дейност 7: Норми, насърчаващи ненасилствено поведение: колажи за визията 61 

Дейност 8: Да прегледаме как да променим нормите 64 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

3 

Дейност 9: Създаване на безопасно пространство и сигурна среда за младите хора в 
училище. 66 

Дейност 10: Разработване и изпълнение на План за безопасно и сигурно училище 67 

Модул 4: Напредък: Анализиране (рефлексия) на това, което сме научили и какво ще 
продължим да правим в бъдеще 73 

Тема 4.1 Промяната отнема време: Как да поддържаме постоянство 73 

Дейност 11: Роза, розова пъпка, тръни 76 

Дейност 12: Тържествено отбелязване и споделяне с вашето училище 79 

Използвана литература 81 

 

 
 
 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike - CC BY-NC-SA 

Настоящият лиценз дава право на други лица да комбинират, адаптират и надграждат вашата 

работа с нетърговска цел, при положение, че ви цитират и лицензират изготвения нов материал при 

същите условия. 

 

Моля обърнете внимание: Съдържанието на настоящата публикация представя единствено 

мненията на авторите, за което те носят пълна отговорност. Европейската комисия не поема 

никаква отговорност за възможното използване на нейното съдържание. 
  



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

4 

 

Добре дошли! 
 

Приветстваме ви в настоящето Ръководство за Промяна на нормите, свързани с насилието 

в училище: Ръководство за обучители и фасилитатори, работещи с деца и млади хора 

 

За кого е предназначено ръководството? 

Настоящото ръководство е изготвено за възрастни, включително обучители, фасилитатори, 

учители и педагогически специалисти, които работят с деца и млади хора в училища и 

образователни центрове. 

 

Каква е целта настоящото ръководство? 

С помощта на настоящото ръководство, ще поведете децата и младите хора на едно 

пътешествие, в което ще изучават социалните норми, свързани с насилието над деца в 

училище и в общността и ще ги включите в дейности за изграждане на позитивни норми, с 

помощта на които да се преодолеят вредните норми, които водят до насилието. 

 

За кои възрастови групи деца и млади хора се отнася ръководството? 

Всички дейности в ръководството са подходящи за деца и млади хора на възраст между 13 

и 18 години. 

 

Колко големи групи трябва да формирате? 

В идеалния случай, трябва да се стараете групите да включват около 15 деца. 

Максималната препоръчителна големина на групата е 25 деца, в зависимост от 

противоепидемиологичните мерки, свързани с Ковид-19. 

 

Кой трябва да е част от вашия екип? 

За да проведете с децата и младите хора пълноценен процес, важно е първо да съберете 

екип от подкрепящи възрастни. 

● Фасилитаторите/водещите -  могат да работят в екипи от по двама, като си поделят 

ролите на фасилитатор и водещ записки. 

● Свържете се с директора, други учители и училищни служители, за да ги 

информирате за проекта и предварително да спечелите подкрепата им. 
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● Осигурете подкрепата на педагогически съветник, психолог или други хора, които 

могат да подкрепят децата и младите хора в рамките на целия процес, ако е 

необходимо. 

● Трябва точно да знаете кои са вашите лица за контакт по въпросите на закрилата на 

децата  

 

Структура на ръководството 

Настоящото ръководство е разделено на четири учебни модула. Във всеки модул има част 

„Тема“, в която се обясняват основните концепции и идеи, свързани със социалните норми. 

Препоръчваме ви да отделите време, за да се запознаете с тези концепции, както и да ги 

представите на децата и младите хора във вашата група. Дейностите, които са описани след 

всяка тема включват младите хора в творческа и основана на игра работа. Следвайки 

настоящото ръководство, ще преведете децата и младите хора през процес на определяне 

на социалните норми, свързани с насилието над деца в училището и в общността. Заедно 

ще изследвате какво означава да се чувстваш в безопасност и ще подготвите дейности или 

проекти, които те могат да осъществят, за да преодолеят нормата, за промяната на която 

искат да работят. 

 

За да преведете децата и младите хора през това ръководство, е препоръчително да 

отделите: 

● 7,5 – 10 часа за преподаване на основното съдържане в 5-те теми. Те включват 

основни концепции и дейности за размисъл и са разпръснати в цялото ръководство. 

● 15,5 часа за провеждане на дейности с децата и младите хора; това включва общо 

12 дейности. 

● Допълнително време за подкрепа на младите хора за изпълнение на техните 

стратегии или проекти по Плана за безопасно училище 

Важни думи в настоящото ръководство 

(адаптирано от Къри и кол., 2021 г.) 

Деца и млади хора. Какво имаме предвид, когато говорим за деца и млади хора? 

Съществуват различни определения за „дете“ и „млад човек“, но ние се спряхме на най-

често срещаните определения, съгласно които „дете“ е всеки човек до 18-годишна възраст 

(КПД, 1989 г.), а „млад човек“ е всеки човек на възраст между 15 и 24 години. (Департамент 

по икономически и социални въпроси на ООН). 
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Конвенция на ООН за правата на детето (КПД). Какво представлява КПД и какви са 

правата на детето? 

Всяко дете по света има права. Правата са формулировка на нещата, които трябва да 

можете да правите, така че да се радвате на здравословен, пълноценен живот и да 

постигнете своя пълен потенциал. Правата на децата са представени в Конвенцията на 

ООН за правата на детето, международно признат документ, който поставя основата за 

гарантиране и зачитане правата на децата в почти всяка страна по света. Много 

концепции и термини, използвани в настоящия документ са изведени от правата, 

залегнали в КПД, включително правото на закрила и участие.  

 

Закрила на детето. Какво представлява закрилата на детето? 

Всички деца имат право да бъдат защитени от насилие, злоупотреба и неглижиране (КПД, 

1989 г.). Това означава, че възрастните отговарят за опазването на децата и младите хора 

от вреди. Децата също носят отговорност да зачитат правата на другите деца и това включва 

да не им причиняват умишлено вреда и да не проявяват агресивно/насилническо 

поведение към тях. 

 

Насилие над деца. Какво означава „насилие над деца“? 

Насилието над деца се проявява в много форми. Ако мислим за някои от най-често 

срещаните му форми, съгласно КПД (чл. 19) то включва „всички форми на физическо или 

умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно 

отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления“. 

 

Обществени норми. Какво представляват обществените норми –Обществените норми са 

свързани с убежденията и очакванията към поведението на човека в ситуация Х, както и 

кои действия одобряват или не одобряват другите хора в ситуация Х. (Cialdini и Кол., 1991 

г.). 

 

Норми, свързани с пола. Какво представляват нормите, свързани с пола? 
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Нормите, свързани с пола са свързани с убежденията и очакванията в обществото към 

поведението на момчетата или момичетата в дадена ситуация и какво се одобрява и не се 

одобрява по отношение на това поведение. 

 

Референтни групи/групи с които се съотнасяме. Какво представляват референтните 

групи? 

Референтните групи са хората, чиито преценки се ценят и следват от другите хора (CARE, 

2017 г.). Референтните групи имат най-голямо влияние върху хората. 

 

Санкции. Какво представляват санкциите? 

Санкциите представляват това, което се случва или което хората вярват, че ще се случи, ако 

те не спазват социалните норми. 

 

Изследване на социалните норми и насилието над деца в училищата в Югоизточна 

Европа 

(Адаптирано от Маниън и кол., 2021 г.) 

Защо искаме да научим повече за социалните норми, свързани с насилието над деца в 

училищата в Югоизточна Европа? 

Много деца и млади хора в Югоизточна Европа преживяват насилие в училище, в дома и в 

общността. Едно ново проучване в партньорство с The Child Protection Hub, Terre des 

hommes и Международния институт за правата и развитието на детето (IICRD) изследва 

разпространението на преживяното от деца и млади хора насилие в този регион. 

Проучването е проведено в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, 

Молдова, Румъния и Сърбия. То е насочено към социалните норми, които се отразяват на 

насилието в училище, както и ролята на децата и младите хора за противопоставяне на тези 

норми. 

 

Какво научихме? 
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Резултатите от изследването показват, че в Югоизточна Европа е широко разпространено 

физическото, емоционалното и психологическото насилие над деца. Поради 

противоепидемиологичните мерки, въведени в отговор на Ковид-19, участниците 

съобщават също за увеличаване на случаите на домашно насилие, онлайн тормоз и 

кибертормоз. Психологическото насилие и тормозът са най-често срещаните форми на 

насилие, за които съобщават участниците. 

Изследването показва също, че полът играе роля за това как се възприема, преживява и 

противодейства на насилието срещу деца. В Югоизточна Европа, нормите, свързани с пола 

(напр. „порядъчните момичета не са агресивни“) обуславят поведението и очакванията на 

децата и младите хора.  

Участниците са обсъдили също ролята на връстниците, родителите и полагащите грижа 

лица, учителите, медиите и общността за формиране и поддържане на социалните норми. 

Проучването показва високо ниво на търпимост и приемане на насилието над деца и млади 

хора в Югоизточна Европа, както и расистки и дискриминационни социални норми. 

Участниците съобщават, че на децата и младите хора, които са засегнати от насилието се 

гледа като на различни или „слаби“. За конкретни групи млади хора и деца, на които се 

гледа като на различни във физически и социално-икономически смисъл (напр. бежанци, 

хора с увреждания и момичета) се съобщава, че те по-често биват изолирани и нарочвани 

за жертви от връстниците си и възрастните. 

Проучването очертава ясно социалните норми, които оформят картината на насилието над 

деца и млади хора в Югоизточна Европа. Също така то насочва вниманието към важното 

значение на съвместната работа с децата и младите хора за по-успешно преодоляване на 

трудностите, пред които са изправени. 

 

Резюме по държави: България, Хърватия, Румъния,  

България 

Насилието в училище е сериозен проблем в България. От 43-те страни, включени в 

проучването на УНИЦЕФ, които са засегнати от насилие в училище, България се намира сред 

първите десет. Участвалите деца съобщават, че физическото и емоционалното насилие е 

част от ежедневието им в училище. Освен това, определени социални норми пречат на 
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децата да разпознаят някои видове насилническо поведение и да се обърнат към 

възрастните за помощ. Фокус групите с възрастни показват, че родителите и училищния 

персонал не са адекватно подготвени да реагират на случаите на насилие в училище. Като 

цяло, проучването показва, че в България трябва да се направи повече за разпознаване и 

преодоляване на системните проблеми, които засягат отношенията, включващи насилие в 

училище. 

 

Хърватия 

Също като България, насилието в училище е част от ежедневието на децата и младите хора 

в Хърватия. Младите участници в проучването съобщават, че работещите в училищата по-

скоро са склонни „да извърнат глава“ от насилието. Много от възрастните участници 

съобщават за липса на подкрепа и знания по темата за насилието в училище и често се 

чувстват безпомощни. В следствие на това се смята, че психичното здраве на децата и 

младите хора в Хърватия се влошава. Основните препоръки от проучването включват 

повишаване на подкрепата за интервенции в общността, повишаване на участието на 

децата и младите хора и по-широко прилагане на програми за превенция, основани на 

доказателства. 

 

Румъния 

В Румъния, момичета по-често са подложени на сексуално насилие, докато за момчетата е 

по-вероятно да са подложени на физическо насилие.  Насилието над деца и млади хора в 

Румъния се приема за норма, като много възрастни го смятат за „човешко явление“ и 

„неизбежно“. Етническата и полова дискриминация е значителен отличителен белег на 

насилието в училище в Румъния, и по-конкретно дискриминацията срещу децата от ромски 

произход. Благодарение на включването им в приобщаващи изследователски проекти, 

участниците повишиха самооценката и вярата в собствените си възможности. Това показва, 

че децата и младите хора трябва да бъдат привличани в процеса на разработване на 

програми в общността за премахване на насилието в училище. 

 

Сърбия 

Децата и младите хора в Сърбия възприемат психологическото насилие като най-широко 

разпространен и пагубен вид насилие, преживявано в училище. Училищата обаче, сякаш не 
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реагират на случаите на психологическо насилие. Участниците не чувстват, че са 

овластени да направят промяна, проблем, който се поддържа от социалните норми в 

Сърбия, които обезкуражават децата да съобщават за случаи на насилие. Прочуването 

призовава за засилване на участието на държавата в разработването на местни политики 

за закрила на детето и цялостни образователни програми за семействата и училищния 

персонал. 

 

За допълнителна информация можете да прочетете пълните доклади за държавите или 

регионалния доклад: https://childhub.org/en/child-protection-online-library/regional-

research-violence-against-children-schools-south-eastern-europe 

Адаптиране на инструментите с оглед на ситуацията с Ковид-19 

(адаптирано от Къри и кол., 2020 г.) 

Ковид-19 постави нови предизвикателства при включване на деца в приобщаващи 

програми. Важно е нашите инструменти за включване да са приложими и да поставят в 

центъра мненията на децата и младите хора. Приобщаващите инструменти обаче, трябва 

също така да са безопасни, включващи, съобразени със съществуващите рискове и 

уязвимости, и да са подходящо адаптирани, така че да съответстват на ограниченията и 

насоките, предвидени от органите на здравеопазването. 

 

Като цяло, присъствените срещи с деца по време на Ковид-19 трябва да следват 

препоръките на местната политика. Когато не е безопасно да се провеждат присъствени 

срещи, трябва да се изготвят нови стратегии, като се вземе предвид, че не всички деца имат 

еднакъв достъп до технологии. Тези стратегии трябва да включват модеми, радио, табла за 

обяви в общността или комуникация чрез учители, лекари, социални работници и мрежите 

в общността и от връстници. Също така фасилитаторите трябва да разгледат 

съществуващите рискове и уязвимости, които се изострят в условията на Ковид-19, като 

напр. свързаните с психичното здраве и сексуалното насилие. Трябва да се вземат под 

внимание и децата, които са част от маргинализирани групи (напр. деца с увреждания, деца 

в малки населени места), за които има риск да останат извън приобщаващия процес. 

 

Ако не можете да съберете група млади хора по безопасен начин, съблюдавайки физическа 

дистанция, всички описани дейности в следващите раздели могат да се провеждат на 

различни виртуални платформи. Когато се използва онлайн софтуер, фасилитаторът може 

да работи с ко-фасилитатор, който познава добре използваната технология и може да 

https://childhub.org/en/child-protection-online-library/regional-research-violence-against-children-schools-south-eastern-europe
https://childhub.org/en/child-protection-online-library/regional-research-violence-against-children-schools-south-eastern-europe
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решава възникналите проблеми. Когато обаче работите с млади хора, които може да 

нямат достъп до смартфон или компютър с интернет, трябва да се потърсят други методи 

за включването им. 

 

 
 Обобщение на методите за фасилитиране на дейности в условията на Ковид-19: 

● Видеоконференция: Ако децата са информирани предварително какви 
материали ще им трябват, като сигурно пространство за организиране на групови 
дейности и обсъждания може да се използва платформа за конферентни 
видеоразговори, напр. Zoom.  

○ Платформата дава възможност за работа по групи, при положение, че 
разполагате с достатъчно фасилитатори, които да наблюдават и 
подпомагат работата в малките групи. 

○ Проучете как се използва онлайн бяла дъска за дейности, включващи 
рисуване, изготвяне на карти и мозъчни атаки. Създайте виртуален кръг, 
който да възпроизведе физическо пространство във виртуалната среща и 
да зададе ритъма на участие. На вашия споделен екран покажете на всички 
участници документ, на който е изобразен кръг, с изписани имената на 
всички участници, за да видите кой до кого е „седнал“.1 Насочете 
участниците към фасилитиране на кръгов процес, в който всеки има 
визуален контакт с другите. 

● Смартфон чрез защитена платформа на социална медия: Изпратете на децата 
текст с указания за дейността. Помолете ги да направят колаж, когато имат време 
и да изпратят снимка на колажа в груповия чат, напр. в WhatsApp. Като 
фасилитатор на чата, помолете децата да публикуват/постват своите мисли и идеи 
за работата си. Задавайте сондиращи въпроси и насърчете децата заедно да 
формулират ясна визия за проект. Изпратете им текст, с който ги поздравявате за 
постигнатия успех. Ако използвате WhatsApp за комуникация с децата, уверете се, 
че следвате протоколите за безопасност. 

● У дома без интернет: Изгответе пакети с материали за дейността, които могат да 
бъдат изпратени по куриер/оставени безопасно в домовете на младите хора. Ако 
младите хора имат достъп до телефон, можете по телефона да обсъдите с вашите 
участници как са работили с материалите за дейността. 

● За всяка конкретна ситуация, може да съгласувате  и потърсите помощ от вашите 
ментори в проекта (национални обучители). 

 

  

                                                      
1 Equitas 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

12 

 

За допълнителна информация, моля разгледайте ръководството „Преминаване към 

включването на децата като партньори в закрилата на детето в условията на COVID-19“: 

http://www.cpcnetwork.org/resource/moving-towards-children-as-partners-in-child-

protection-in-covid-19-guide-from-participation-to-partnerships/ 

Съвети за фасилитиране/улесняване и пълноценно ангажиране на младите 

хора 

(адаптирано от Къри и кол., 2019 г.) 

Подкрепата за пълноценното участие на младите хора е свързана както със самия процес, 

така и с крайния резултат. Ето няколко съвета как да изградите взаимоотношенията и да 

работите с деца и млади хора по начин, който насърчава тяхното израстване и участие: 

 

За да бъдете добър фасилитатор: 

 

Създавайте взаимоотношения: 

● Използвайте положителен подход, който ще стимулира децата да участват с 

интерес: Винаги бъдете позитивен(а) и енергичен(а). 

● Бъдете модел за подражание: Дръжте се добронамерено, създайте добри 

взаимоотношения с децата основани на взаимно уважение. Споделяйте 

положителни ценности, от които младите хора могат да се учат. Напътствайте 

младите хора, но не им нареждайте и не налагайте своето мнение. 

● Създавайте взаимоотношения: Помогнете на младите хора да се почувстват 

оценени и уважавани. Създайте пространство на доверие като използвате забавни 

и ангажиращи енергизиращи упражнения. Проявявайте чувствителност и бъдете 

искрен(а). 

● Проявявайте търпение и гъвкавост: Нещата не винаги вървят по план! 

● Подгответе се с резервни идеи и дейности: Подгответе се, че нещата може да не се 

случат така добре, както сте ги планирали. Ако дейността се отклони, внимателно се 

опитайте да я върнете в рамките на предварително планираното – не забравяйте 

чувството си за хумор и че е важно да чуете внимателно това, което ви казват 

младите хора. 

 

Изслушвайте и говорете с младите хора 

http://www.cpcnetwork.org/resource/moving-towards-children-as-partners-in-child-protection-in-covid-19-guide-from-participation-to-partnerships/
http://www.cpcnetwork.org/resource/moving-towards-children-as-partners-in-child-protection-in-covid-19-guide-from-participation-to-partnerships/
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● Слушайте активно: Отделете време и внимателно изслушайте младите хора и 

техните истории. Уверете се, че слушате пълноценно, а не чакате просто да вземете 

думата. Чуйте внимателно не само това, което казват младите хора, а и това което 

не казват. Мълчанието и поведението им са много красноречиви. 

● Отнасяйте се към младите хора с уважение: Бъдете заедно с младите хора, докато 

те изпълняват дейностите, задавайте въпроси и разберете каква е гледната им точка 

за нещата, и какви роли изпълняват в своите семейства/общности. 

● Обръщайте внимание на езика на тялото: Наблюдавайте езика на тялото (напр. 

непрестанно въртене, шумни или с агресивно поведение, или много срамежливи и 

тихи). Търсете сигнали за това как се чувстват младите хора по време на 

изпълнението на дейностите. 

● Анализирайте собствените си нагласи: Всички ние имаме своя представа за това как 

изглеждат нещата и защо изглеждат така, въз основа на собствения ни жизнен опит 

и култура. Не забравяйте, че вашият собствен опит обуславя това как разбирате 

историите на другите. 

 

Задавайте подходящи въпроси 

● Задавайте отворени въпроси: на отворените въпроси не се отговаря с „да“ и „не“. 

Пример за затворен въпрос е „Момичетата подложени ли са на тормоз повече, 

отколкото момчетата?“ Отвореният въпрос би бил „По какво се различава 

тормозът, преживян от момичетата, от този, преживят от момчетата?“  

● Избягвайте насочващи въпроси: При насочващите въпроси отговорът се съдържа в 

самия въпрос, и той не дава на младите хора възможност за избор при отговора. 

Пример за насочващ въпрос е „Когато имаш свободно време общуването с твоите 

приятели по чата онлайн по-важно ли е от това да играеш навън?“ Ненасочващ 

въпрос е „С какъв вид дейности обичаш да се занимаваш в свободното си време?“ 

● Подчертайте, че няма верни и грешни отговори: Насърчавайте младите хора да 

изразяват мненията и чувствата си свободно, без някой да ги оценява. 

● Използвайте сондаж (проучване): Сондаж означава да задавате внимателно 

въпроси, за да научите повече детайли, допълващи това, което сте разбрали от 

отговора на първия ви въпрос. Сондажът е полезен, когато искате да разберете 

повече за това, което мисли участникът. Полезни въпроси за сондиране са например 

„Можеш ли да ми разкажеш повече за това?“, „Защо се чувстваш така?“, „Ти 
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спомена, че обичаш да разказваш истории, искаш ли да ни разкажеш някоя любима 

история?“ 

● Използвайте подкани: Подканите са изрази или думи, които насърчават участника 

да разказва историята. Частици като „аха“, показват, че проявявате интерес и 

слушате активно, а и насърчавате участника да продължава. В никакъв случай не 

използвате думи/фрази, като „правилно“, „чудесно“, „браво“ или „това е ужасна 

идея“, което подсказва, че имате мнение относно това, което казва участникът. 

Вашата роля е да улесните самия процес на споделяне, без да правите преценки. 

Открийте най-често срещаните подкани  за общността/културата, в която работите. 

● Използвайте повторение: Като повтаряте последната дума или фраза на участника, 

можете да подсилите впечатлението, че го слушате и да го насърчите да разкаже 

повече. 

● Избягвайте да го поправяте и да изразявате мнението си: Избягвайте да правите 

коментари или да задавате въпроси, които показват вашите мисли или мнение по 

темата. 

● Задавайте базови въпроси: Базовите въпроси могат да ви помогнат да проучите 

темата по-задълбочено. Те ви помагат да се абстрахирате от всички ваши собствени 

мисли или преценки и да научите повече от младите хора. По този начин вие 

виждате участника като „експерт“ по темата. Например: „Какво мислиш за това? 

Това как те кара да се чувства? Искаш ли да разкажеш още нещо за това?“ 

Подкрепяйте различни поведения 

● Проявявайте търпение: Показвайте търпение и съпричастие към младите хора. 

● Показвайте уважение: Показвайте уважение към гледната точка на младите хора, 

дори когато не сте съгласен(а). 

● Давайте на младите хора специални възможности: Ако младият човек е неспокоен, 

или буен, дайте му специална задача, като например да пише на флипчарта, така че 

да се почувства признат и оценен. 

● Проучвайте притесненията им: Дайте възможност на младите хора да изкажат на 

глас своите притеснения, включително относно проекта, тъй като можете да 

получите ценна информация. 

● Ако един участник проявява съпротива или не реагира: Позволете му да се отдели 

и да помисли. Създайте условия да почувства, че може да се присъедини към 

дейността по всяко време.  Ако смятате, че е удобно, задайте му няколко въпроса за 
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живота му или на друга тема, за да му помогнете да се успокои и след това да се 

върне към дейността. 

● Ако се окажете в много трудна ситуация, не забравяйте че можете да се свържете с 

вашия ментор, както и с екипа и координатора на REVIS във вашата страна. Моля 

да се уверите, че всеки разполага с точните данни за връзка. 

 

Подкрепяйте групата 

● Включвайте млади хора на всякаква възраст: В зависимост от възрастовия 

диапазон на вашата група може да е необходимо да направите малки промени в 

дейностите, така че те да отговарят на потребностите на всички. Например, да 

използвате различни думи и идеи, когато обяснявате нещо на 13-годишен млад 

човек и на 18-годишен. Уверете се, че включвате всички. 

● Приобщавайте: Намерете начин да пригодите работата си на фасилитатор така, че 

всички присъстващи млади хора да могат да участват. Обърнете специално 

внимание на младите хора с различни физически или интелектуални възможности. 

Никога не принуждавайте някого да участва. Приобщаването започва с това да се 

уверите, че мястото е достъпно за всички, и че всеки може да участва в дейностите. 

● Дръжте хората отговорни: Не се страхувайте да държите хората отговорни за 

тяхното поведение. Установете общи основни правила в Споразумението относно 

нормите в дейност 1, със спазването на които всички можете да се ангажирате, и на 

които да се позовавате. Проявете твърдост, но показвайки уважение и създайте 

възможност извън групата да се обсъждат всякакви въпроси.  

● Неприкосновеността на личния живот е важна: Обяснете ясно, че сте убедени, че 

неприкосновеността на личния живот е изключително важна. Информацията, 

споделена по време на всички дейности ще бъде поверителна, имената на младите 

хора няма да бъдат споделяни с никого извън групата. Важно е участниците в групата 

да зачитат неприкосновеността на личния живот на всеки и да не споделят това, 

което са чули, с хора извън групата. Кажете на младите хора, че макар повечето неща 

да са поверителни, ако те ви кажат нещо или вие се усъмните, че им се случва нещо, 

което ги поставя в риск, тогава ще работите заедно с тях, за да намерите човек, който 

може да осигури подкрепа. 

● Насърчавайте критичното мислене: Това е възможност младите хора да 

разсъждават по друг начин за живота си, да поставят въпроси и да изследват 

различни възможности, без нещо да ги застрашава. 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

16 

● Не се притеснявайте да се почувствате некомфортно: Промяната може често да 

включва усещане за дискомфорт и объркване. Трябва да можете да разпознавате 

такива моменти и да правите пауза, когато настъпят. 

● Учете се от грешките: Всички ние правим грешки. Опитайте се да мислите за 

грешките като за възможности за учене. Можете да бъдете откровен(а) с младите 

хора във вашата група, когато вие направите грешка. Това е начин да бъдете модел 

за подражание за тях, за това как се учим от това, което не се е получило добре. 

● Давайте си сметка за динамиката на силите: Имайте предвид, че като възраст, 

позиция, класа, култура, религия, способности, етнически произход, раса или други 

фактори, вие може да се в позиция на сила и това може да се отрази на начина, по 

който реагират младите хора. 

● Намерете външна подкрепа: Работете с вашия колега ко-фасилитатор, за да 

установите кои са хората, оказващи подкрепа (напр. психолози, педагогически 

съветници, здравни работници) на младите хора, евентуално нуждаещи  от помощ, 

за да разгледат по-задълбочено проблемите. Кажете на младите хора откровено и 

точно каква подкрепа можете да им оказвате, и каква не можете и ги запознайте с 

други хора, които могат да бъдат полезни. 

 

Планиране и подготовка на дейностите с младите хора 
(Адаптирано от Международния институт за правата и развитието на детето и Филми за всички 

(International Institute for Child Rights and Development & Films for All), 2020 г.) 

 

Като фасилитатор, работещ с млади хора, вие изпълнявате важна функция. Ето някои 

полезни съвети, които да ви помогнат да се почувствате удобно и уверено, за да планирате, 

водите и проследявате дейностите. 

Моля, обърнете внимание, че за всички дейности важи следното: 

 

Фасилитатори: Препоръчва се да работите в екип от двама, един фасилитатор и един 

водещ записки, и можете да се редувате в тези роли.  

 

Възраст на децата и младите хора: Ръководството е предназначено за работа с деца на 

възраст 13–18 години. 
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Пол: дейностите са подходящи за всички деца. За някои дейности младите хора може да 

се чувстват по-удобно, ако групите са разделени на момичета и момчета. 

 

Увреждане: Използвайте разнообразни начини, за да включвате деца различни с 

способности или възможности. Например, за децата с нарушено зрение, или които имат 

затруднения с движенията в горната част на тялото, осигурете материали, с които могат да 

рисуват и чертаят, или ги поканете да работят по двойки (на безопасна дистанция), за да 

споделят идеите си. 

 

Участници: Дейностите са предназначени за групи от 10 до 25 участници (в зависимост от 

противоепидемиологичните мерки, свързани с Ковид-19). 

 

Преди дейностите: Планирайте и подгответе 

 

1. Вашият екип: Поговорете с вашия ко-фасилитатор за младите хора, които са 

поканени да бъдат част от вашата група. 

2. Изберете за дейността, заедно с вашия ко-фасилитатор време, дата и място, които 

отговарят на потребностите на младите хора, които каните. Дейността може да се 

провежда присъствено или онлайн. 

3. Изгответе график: използвайте дейностите в настоящото ръководство и всичко 

друго, което искате да добавите, за да изготвите своя график. Определете часа за 

начало и край на дейността. Може да определите постоянен час за начало на 

срещите, така че на всеки да му е лесно да го запомни. 

4. Организирайте си среща с вашия ко-фасилитатор: Прегледайте дейността, 

обсъдете ролите и отговорностите, решете кои игри или други енергизиращи 

упражнения ще използвате за поддържане на енергията и се уверете, че разполагате 

с необходимите материали. 

5. Подгответе помещението: Подгответе помещението така, че да е приятно, 

безопасно, тихо и подкрепящо, като се уверите, че спазвате 

противоепидемиологичните мерки във връзка с Ковид-19 (вж. по-долу). Може да 

поставите надпис „Добре дошли!“, да принтирате снимки от вашето училище или да 

добавите още нещо, с което да предразположите участниците. Говорите с ко-

фасилитатора, за да разберете, дали е възможно да разполагате с малки закуски и 

разхладителни напитки, ако дейността ви е по-дълга от два часа. Това показва 
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уважение към отделеното от младите хора време и помага за сплотяване на 

общността.  

a. Подходящи за деца съвети за безопасност по време на Ковид–19 

i. Осигурете дезинфектант за ръце и/или място за миене на ръцете. 

Инструктирайте децата да си измият ръцете, когато влязат в 

помещението и редовно по време на занятието (преди закуските, 

преди да вземат играчки, химикалки/моливи или други канцеларски 

материали) и т.н. 

ii. Помолете децата да стоят на 2 метра (спазвайте местните указания за 

дистанцията) дистанция едно от друго по време на дейностите. Когато 

е възможно, използвайте самозалепваща се лента, за да отбележите 

местата, на които да застанат децата, за да има 2 метра дистанция 

помежду им. 

iii. Възрастните, моля носете маски. Следвайте местните указания за 

носенето на маски от деца. 

iv.  Ако предлагате закуски и напитки, уверете се, че те са в индивидуални 

опаковки за всяко дете (не храна, от която да си вземат всички), и че 

раздавате закуските, след като сте измили и дезинфекцирали ръцете 

си, по безопасен начина на 2 метра  дистанция. 

v. Ако не се чувствате добре, моля останете си вкъщи! Можете да 

споделите идеите си на по-късен етап. 

6. Направете списък за проверка: Направете списък за проверка на материалите, 

които трябва да вземете и нещата, които трябва да направите преди дейността. 

Говорете с вашия ко-фасилитатор, който отговаря за предварителната подготовка на 

материалите. 

7. Определете подкрепящо лице за младите хора: Обсъдете с вашия ко-фасилитатор, 

директора или други ваши съмишленици в училището кой ще бъде на 

разположение да подкрепя членовете на групата, ако някой се нуждае от 

допълнителна емоционална подкрепа. Този човек може да е психолог или лице за 

психосоциална подкрепа в училище или член на екипа на подходящ център, като той 

не трябва да е пряко включен във фасилитирането на дейността. Трябва да 

разполагате с данните за връзка с този човек и да ги поставяте на видно място по 

време на всяка дейност. 

8. Подгответе се психически: Трябва да бъдете емоционално готов(а) и да сте на 

разположение да се ангажирате с младите хора и внимателно да ги изслушвате. 
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По време на дейностите 

 

1. Отидете по-рано: Отидете преди младите хора, така че да можете да организирате 

пространството и евентуално да довършите нещата, които са останали за последния 

момент.   

2. Приветствайте всеки с „Добре дошъл!“: Благодарете на всеки за това, че е дошъл. 

Представете се и обяснете, че сте там, за да работите с децата и младите хора по 

проект, който ще ги подкрепи да преодолеят насилието над деца и млади хора в 

тяхното училище и общност. Обяснете конкретната дейност, за изпълнението на 

която ще ги подкрепяте през този ден. 

3. Водете представянията: Ако младите хора се срещат като група за първи път, 

отделете време, за да се представят. Можете да използвате който и да е забавен 

креативен начин, с който им помогнете да се представят. 

4. Изгответе Споразумение относно правилата на групата: Работете с младите хора, 

за да им помогнете да разработят свое споразумение, да определят насоките за това 

как всеки от тях иска да работят заедно. Може да е необходимо да им помогнете и 

да ги насочвате с допълнителни идеи. Уверете се, че го записвате на място, където 

всеки може да го види и помолете всички да го подпишат. (Вж. дейност 1 за повече 

подробности.) 

5. Следете настроението в помещението/пространството: Обсъждането или по-

доброто осъзнаване на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора 

в ежедневието си може да бъде потискащо и натоварващо. Възможно е да се 

наложи да приканите младите хора да помислят за хубавите неща с любимите хора 

в тяхното училище и общност и/или да спрат, за да изиграят една игра за 

разтоварване. 

6. Различието и креативността се приветстват тук: Подкрепяйте и уважавайте 

различията и превърнете пространството в безопасно място, където всеки да 

споделя. Разсъждавайте върху възможните пречки, които могат да въздействат на 

хората, според тяхната възраст, способности, различия и други фактори. Постарайте 

се да отстраните пречките, за да направите това място достъпно за всички 

участници. 

7. Обсъдете следващите стъпки: Имайте готовност по всяко време да представите 

следващите стъпки от Ръководството и да отговорите на всички въпроси, които 

младите хора може да имат. 
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Работа с млади хора по чувствителни теми 
(Адаптирано от Международния институт за правата и развитието на детето и Филми за всички 

(International Institute for Child Rights and Development & Films for All), 2020 г.) 

Настоящият проект изследва обществените норми, свързани с насилието над млади хора и 

ангажира младите хора в преодоляването на вредните норми и изграждането на позитивни 

такива. Ние в никакъв момент не искаме младите хора да почувстват, че задаваме преки 

въпроси за техния живот, или искаме от тях да споделят нещо, което не желаят. 

 

● Задавайте въпроси, в които се използват въображаеми ситуации, за да 

проучите как младите хора разбират често срещаните преживявания в своето 

училище или общност. Например, кое онлайн поведение кара младите хора, 

които познавате да се чувстват комфортно и кое ги кара да се чувстват 

некомфортно? Обърнете внимание, че не използваме „вас“ или „вашите 

приятели“, а насочваме въпроса по принцип, т.е. няма опасност.  

● Наблюдавайте невербалните знаци, които подават младите хора и 

прекратете обсъждането, ако някой участник се разстрои. 

● Седнете до този, който е разстроен и го слушайте внимателно и със 

съчувствие. 

● Работете с вашия ко-фасилитатор, за да проследите младия човек, който 

показва признаци на дистрес по време на изпълнението на дейността. 

● Не забравяйте да свържете младите хора с хората за допълнителна подкрепа, 

напр. психолози или лица за психо-социална подкрепа. Може да запишете 

имената на подкрепящите лица на лист от флипчарт (или в чата на вашата 

платформа за онлайн срещи), в случай, че младите хора поискат сами да се 

свържат с тях, а може да се наложи вие да се свържете с някой от тези хора, 

за да му помогнете да направи връзка с младия човек.  

● Говорете с вашия ко-фасилитатор, за да се уврите, че и двамата сте прочели 

и разбрали Политиката за закрила на детето на ИСДП и вашата отговорност 

за опазването на безопасността на младите хора. (Вж. на 

https://www.sapibg.org/bg/page/politikata-za-vtreshna-zakrila-na-decata) 

https://www.sapibg.org/bg/page/politikata-za-vtreshna-zakrila-na-decata
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Модули 

Модул 1: Разглеждане на обществените норми в училище 

 

Съдържание на модул 1: Разглеждане на обществените норми в училище 

Тема 1.1: Разглеждане на обществените норми  

Дейност 1: Съвместно определяне на споразумение относно нормите 

Тема 1.2: Идентифициране и преодоляване на обществени норми, подкрепящи  

и водещи до насилие. 

Дейност 2: Съгласни или несъгласни: Разглеждане на нормите, свързани с 

насилието над деца 

Дейност 3: Скица на тялото: Разглеждане на норми, подкрепящи насилие 

(негативни) и предотвратяващи насилие (позитивни) 

Дейност 4: Квадрати, свързани с пола 

 

Тема 1.1: Разглеждане на обществените норми  

 

Време: 1,5—2 часа 

 

Какво представляват обществените норми? 

Това са социалните норми, правила за действие, приети от хората от дадена група, които 

определят какво е нормалното или приемливо поведение на членовете на групата (Cislaghi 

и Heise, 2019 г.). 
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„Нормите обуславят нашите нагласи, оказват влияние върху поведението ни 

и определят кои сме ние — за добро или за лошо“ (Klinka и Likenbach, 2019 г., 

стр.1)  

 

Ние живеем в рамките на социални структури, които ни формират. Обществените норми в 

рамките на тези структури, в много ситуации предопределят поведението на индивидите. 

Теми форми на поведение и норми са гъвкави. 

Можем да разглеждаме тези норми като очаквания, които другите имат към нас, или като 

очакванията, които според нас те имат към нас. Социалните норми представляват неписани 

правила, приети от нашата група или общност, които хората възприемат като приемливи 

или неприемливи. Социалните норми определят какво се приема за „нормално“.  

 

Например когато някой кихне, социалните норми ви насочват да реагирате по определен 

начин, например да кажете „наздраве“. Във вашето училище хората могат да преценят, че 

не е необходимо да съобщят за това, че дадено дете тормози друго дете, защото според 

тях „всички правят така“. Начинът, по който реагирате, се влияе от социалните норми във 

вашата група или общност.  

 

 
 

СОЦИАЛНИ НОРМИ 

Взаимни очаквания 

ВЯРВАНИЯ 
относно това 
какво ПРАВЯТ 

другите 

ВЯРВАНИЯ 
относно това 
какво другите 
МИСЛЯТ, че 

ние трябва да 
правим 
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Фигура 1: Социални норми (Scharbatke-Church и Schaitkin, 2018 г.) 

 

 

Време за размисъл (рефлексия): 

Дайте на младите хора време да споделят какви са според тях общоприетите социални 

норми в тяхната общност или страна. Запишете техните идеи на флипчарт, поставен в 

предната част на стаята.  

 

 

 

Как се създават обществените норми? 

Част от индивидуалното развитие на човека е свързано с научаването на социалните 

правила и поведението, което другите очакват от нас. Тези правила научаваме 

първоначално от родителите и семейството си, а на по-късен етап и от нашите приятели, 

общността и медиите. Макар че нормите, свързани със семейството, се различават 

значително в отделните семейства, а понякога и между членовете на едно семейство, 

нормите представляват нормативни очаквания, които излизат извън рамките на 

домакинството. „Училището е мястото, където децата за първи път влизат в контакт с норми 

с универсален характер и с редовно използване на символични поощрения като оценките“ 

(DeLamater и кол., 2015 г., стр. 95). 

Медиите оказват съществено въздействие върху поведението и утвърждават идеята, че ние 

поощряваме поведение, което съответства на начина, по който очакваме другите да 

постъпват. 

 

Като цяло обществените норми се основават на: 

● това, което ние мислим, че другите правят, 

● това, което ние вярваме, че другите смятат, че трябва да правим. 

 

Ако смятаме, че хората ще се съгласят с нас или ще одобрят нашите постъпки, ние 

действаме в съответствие със социална норма и това способства за утвърждаване на тази 

социална норма.  
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Например когато отиваме на училище, социалната норма може да ни насочи да обуем 

две обувки. Ако носим две обувки, ние действаме по начин, който подкрепя тази социална 

норма, а това насърчава и други хора да постъпват по същия начин. Ако сме обути само с 

една обувка, ние изразяваме несъгласие с общоприетата норма, съгласно която трябва да 

се носят две обувки, и е възможно да ни бъдат поставени въпроси или да привлечем 

неодобрителните погледи на другите ученици и учителите.  

 

По-долу са дадени няколко примера за общоприети норми в училище: 

● учениците се държат учтиво с учителите; 

● учениците вдигат ръка, когато искат да отговорят на въпрос; 

● учениците носят по две обувки; 

● учениците участват заедно в игри;  

● учениците се включват в приятелски групи. 

 

 

Време за размисъл (рефлексия):  

Запитайте младите хора според тях какви са обществените норми, приети в тяхното 

училище? Как според тях се създават тези норми? И как се поддържа тяхното спазване? 

 

 

Каква е връзката между обществените норми и моите нагласи? 

Хората вземат решения и постъпват по определен начин въз основа на съчетание от лични 

нагласи и мнения, вярвания относно фактите, нормите и социалните очаквания (EU for 

Georgia, 2016 г., стр. 31). Вашите нагласи са лични, те се основават на това как вие вярвате, 

че трябва да постъпвате. Вашите нагласи често оказват влияние върху вашето поведение. 

Социална норма е вашето убеждение относно мнението на другите за начина, по който 

трябва да постъпвате. Например може вашата лична нагласа да е, че не обичате да пушите, 

но в същото време съгласно социалната норма вашите приятели да очакват от вас да 

пушите (Cislaghi и Heise, 2019 г.). 

Как са свързани обществените норми с моите действия или поведение? 

Поведението е начинът, по който постъпвате, а вие често постъпвате въз основа на вашата 

нагласа към нещо и на нормите във вашето обкръжение. Социалните норми не са 

тъждествени с нагласите или поведението, но те са взаимно свързани.  
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Фигура 2: Формите на поведение и нагласите не са тъждествени с нормите (Scharbatke-

Church и Schaitkin, 2018 г.) 

 

Как са свързани обществените норми с начина, по който се държим или постъпваме? 

Обществените норми се отнасят до нашите очаквания за това какво мислят или правят 

другите, а не до това какво те могат действително да мислят или правят. От това следва, че 

всъщност ние не знаем какво ще се случи, ако отидем на училище само с една обувка, но 

ние мислим, че знаем въз основа на общоприетата норма, отнасяща се до носене на две 

обувки в училище. 

 

Според вас как се създават обществените норми? Какво е референтна група или групи, с 

които се съотнасяме? 

Ако търсим отговора на въпроса как се определят нормите, трябва да помислим за хората, 

които имат най-голямо влияние върху нас. Хората, чието мнение е най-важно за нас, се 

обозначават като нашата „референтна група“ и те оказват значително въздействие върху 

нормите. В тази група влизат хора в училище или в нашата общност, включително 

връстници, съседи и онлайн инфлуенсъри. Референтната група може да има точно 

определен състав, например хората във вашето училище, но може да бъде и по-

нагласи  поведение  

социални норми  
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неопределена, като например хората на улицата, дори ако те са непознати, и вие може 

да променяте поведението съобразно това (Cislaghi и Heise, 2019 г.). 

 

Нормите са характерни за определена група хора и са свързани с нашата култура, традиции 

и общество.  

 

Например за вас може да е приемливо да ругаете пред своите приятели, но не и в 

семейството ви. Вашите приятели и вашето семейство са две различни референтни групи, 

които имат различни общоприети норми.  

 

 

Време за размисъл (рефлексия):  

Как мислите, кои са според повечето хора референтните групи във вашето училище? 

Защо мислите така? 

 

 

Какво представляват санкциите? 

Обществените норми се влияят от това, което ние допускаме, че другите хора може да 

правят или мислят, и по-специално хората в нашата референтна група. Ако ние не се 

държим съгласно техните очаквания, приемаме, че това може да има последици. Тези 

последици се наричат „санкция“. В много случаи санкциите са механизмът, който осигурява 

придържането към тези норми. Например не може просто да си излезете от час, защото се 

опасявате, че учителят може да ви наложи наказание, тъй като нарушавате общоприетата 

норма. Вие не знаете точно какво ще направи учителят, но смятате, че знаете, и това оказва 

влияние върху вашето поведение.  

Освен това санкциите могат да не са точно определени, а да са част от спектър — например 

вие може да се опасявате, че ако носите определена прическа, хората ще ви заглеждат, 

поради което решавате да не носите такава прическа. На другия край на спектъра са 

санкции, които са формално предвидени в политиката на училището или дори в закон. 

Например имате основания да очаквате, че ако откраднете телефона на ваш връстник, ще 

ви бъде наложено наказание (от училището или от съдебните органи) и поради това 

решавате да не крадете телефона.  
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Какво представляват свързаните с пола норми? 

Нашите вярвания, нагласи и ценности често обуславят нашето поведение, но понякога този 

процес е комплексен. Нашето поведение се влияе от вярванията, ценностите и нагласите, 

но също така и от поведението на нашите връстници и начина, по който според нас те 

смятат, че трябва да постъпваме. Ние сме социални същества и нашият инстинкт да 

следваме социалните норми често е по-силен от нашите вярвания и нагласи. Става дума за 

усвоено поведение. Това важи и за свързаните с пола норми, вярвания и нагласи.  

Насилието над млади хора е свързано със социални и културни норми (СЗО и JMU, 2009 г.). 

Обичайно срещано проявление на тези норми е проява на агресивно поведение на мъже 

над жени и на поведение, основано на принципа, че правото принадлежи на по-силния 

(DeLamater и кол., 2015 г.; Manion и кол., 2021 г.). Свързаните с тези общоприети норми 

често търпят във времето бавно, устойчиво и почти незабележимо развитие (Eder и кол., 

1995 г.). 

 

Време за размисъл (рефлексия):  

Можете ли да дадете примери за свързани с пола норми, които са обичайни във вашето 

училище? Опитайте се да приведете 2—3 примера за такива норми, които се отнасят до 

момичетата и такива, които се отнасят до момчетата. 

 

 

Можем ли да постигнем промяна на обществените норми? 

Да! Ние можем да променяме нашето поведение или поведението на другите, като 

полагаме усилия да променим нашето и тяхното разбиране за това как се очаква от нас да 

постъпваме. Това обаче отнема време. Ще научим повече за това в следващата тема.  

 

Допълнителни материали 

● Повече информация за значението на мерките срещу насилието над деца и 

обобщена информация за теорията относно социалните норми ще намерите в 

доклада „INSPIRE“: 

УНИЦЕФ (2018 г.), INSPIRE Indicator Guidance and Results Framework Ending Violence 

Against Children: How to define and measure change (Рамка за показателите и 
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резултатите по INSPIRE във връзка с премахването на насилието над деца: Как да 

дефинираме и измерваме промените. https://prevention-collaborative.org/wp-

content/uploads/2018/10/UNICEF-INSPIRE-Book.pdf  

● Community-based Norms Focused Interventions: Definition и Attributes. (n.d.). 

https://prevention-collaborative.org/wp-

content/uploads/2019/07/f434d2_a851a9b5359a43b79da2ea17ef0d1f98.pdf 

Дейност 1: Съвместно определяне на споразумение 

относно нормите  
(Адаптирано от материали на Международния институт за правата и развитието на детето и „Филми 

за всички“ (Films for All), 2020 г.) 
 

Контекст: Както научихме в тема 1: Разглеждане на обществените норми в училище, 

мнението на хората за очакванията в дадена група оказва влияние върху тяхното 

поведение. Затова е важно да определим нашите очаквания за това как ще се държим в 

групата. В този смисъл ние сме „референтната група“ и ще определим наши собствени 

социални норми за това как ще се държим в групата. Тези норми, които ще определим 

заедно, вероятно ще бъдат свързани с по-широки социални норми, които можем да 

разгледаме.  

 

Цел: Да определим заедно нашите социални норми или очакванията за това как ще се 

държим заедно в групата. Това ще ни помогне да изградим сплотена група с ясни правила 

и насоки. 

 

Материали: флипчарт, маркери.  

 

Време: 1,5 часа 

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

Част A: Подготовка на дейността 

1. Поканете участниците да оформят голям кръг с подходяща физическа дистанция 

между тях. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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2. Ако младите хора не се познават от по-рано, приканете ги да се представят. Можете 

да добавите забавен елемент, като например да предложите на младите хора да 

направят някакво действие, когато казват името си, а групата да повтаря действието 

и името. 

3. Обяснете на младите хора, че целта на групата е да разгледа обществените норми, 

свързани с насилието над млади хора в училище и да разработи заедно стратегия 

или проект за осигуряване на по-безопасна среда в тяхното училище.  

4. Информирайте участниците колко често ще се среща групата и определете редовно 

и удобно за всички време за срещите. 

5. Споделете с младите хора, че някои от дискусиите, които ще проведете, може да са 

трудни и те ще могат да се обръщат към вас или към други лица за подкрепа, ако се 

нуждаят да поговорят с някого за своите чувства. Предоставете телефонни номера и 

други данни за връзка с подкрепящите лица. 

 

Част Б: Споразумение относно нормите 

6. Създайте условия за улесняване на групова дискусия. Приканете младите хора да 

споделят някои разпространени социални норми, които те наблюдават в училище. 

Например момичетата използват дамската тоалетна, а момчетата използват 

мъжката тоалетна, или учениците вдигат ръка, когато желаят да зададат въпрос или 

да споделят своя мисъл в час. Обяснете, че това е очакване или норма и запитайте 

младите хора защо според тях това е социална норма? Според тях какво ще 

стане, ако решат да нарушат нормата? Защо според тях те са важни? И в какви 

ситуации нормите могат да породят трудности? 

7. Приканете участниците да споделят важни социални норми, които помагат на 

групата им да се чувства в безопасност и подкрепяна, и им осигуряват възможности 

за включване и споделяне на идеи. Обърнете внимание: Тази дейност ще помогне 

на участниците да започнат да определят и разпознават тези норми, а на 

фасилитаторите — да започнат да формулират заедно с участниците какво са 

социалните норми и какво не са.  

8. Ако младите хора се затрудняват да посочат примери, споделете няколко примера 

(например ние всички имаме полезни идеи, които можем да споделим, затова 

следва да слушаме активно, да поставим мобилните телефони в тих режим по време 

на срещите, да проявяваме уважение към времето и идеите на всички участници, да 

не споделяме информация извън групата, за която не сме оправомощени, да се 

забавляваме!) 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

31 

9. Приканете представител на групата да запише идеите на групата на флипчарт с 

цветни маркери.  

10. Ако всички участници са съгласни, приканете участниците да подпишат един по един 

споразумението (като всеки използва свой дезинфекциран маркер).  

11. Можете да поставите на видно място споразумението относно правилата в 

помещението, където се провеждат срещите на групата, или да го носите със себе 

си на срещите, където да го поставяте така, че да се вижда от всички.  

 

Тема 1.2: Идентифициране и преодоляване на обществени 

норми, подкрепящи и водещи до насилие. 

Време: 1,5—2 часа 

Разглеждане на насилието над млади хора 

Не са редки случаите, в които млади хора по света са подлагани на насилие, включително 

в Югоизточна Европа. За щастие мащабът на това явление изглежда намалява, но има още 

какво да направим, за да възпрем насилието (Arends, и кол., 2016 г.). За да постигнем тази 

цел, е необходимо да разбираме характера на насилието в училищата, особено между 

връстници.  

Също така ще бъде полезно да се осъзнае, че училищата функционират като част от 

съответната общност, и това, което се случва в общността, в домовете на нейните членове 

и в обществото като цяло, също оказва въздействие върху съществуващото насилие, как се 

приема то и какво се предприема за неговото преодоляване. Например, ако във вашия град 

са разпространени телесните наказания, е по-вероятно учителите там да приемат 

физическото насилие в училищата. 

Какво знаем за насилието в България, Хърватия, Румъния и Сърбия? 

В рамките на нашето изследване участници от четирите държави отчетоха наличие на 

насилие в училищата във всичките му форми, но най-често психологическо насилие и 

тормоз (както е посочено в таблица 1), както и сексуално насилие и тормоз над момичетата. 

Наблюдава се и физическо насилие, както е посочено в таблица 2. Младите хора споделиха 

разкази за насилие, вариращо от незначително или слабо разпространено до интензивно и 

широко разпространено. За щастие участниците демонстрираха също така добро ниво на 
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осведоменост за последиците от насилието, включително дългосрочното му 

въздействие (Manion и кол., 2021 г.).  

Таблица 1: Преглед на преживяванията на психологическо насилие в Югоизточна Европа (Manion и 

кол., 2021 г., стр. 27) 

 

 

 

 

 

 

Психическо насилие 

Децата страдат от 
самотност, 

тревожност и стрес, 
намалява се 

мотивацията им за 
учене, спада успехът 

им, проявяват 
физическо и 

вербално насилие 
над връстниците си, 

отпадане от 
училище и честа 

смяна на училище 

Най-широко 
разпространение в 
Югоизточна Европа 

Отхвърляне от 
връстниците 

Заплахи с ниски оценки, невземане на изпити, 
неподходящо общуване, саркастични забележки, 

фаворизиране на определени ученици 

Неетично 
поведение от страна 

на учители 

Изолиране, 
враждебно 
отношение 

Вербално насилие и 
тормоз 

Вербалното насилие 
е по-интензивно и 

по-широко 
разпространено от 

физическото насилие 

Унизителни 
прякори, обидни 

епитети като 
„глупав“ и т.н. 

Мотиви за тормоза — 
външен вид, 

наднормено тегло, 
затруднения, свързани 
с владеенето на езика 
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Таблица 2: Физическо насилие в Югоизточна Европа (Manion и кол., 2021 г., стр. 25) 

 

Какво научихме от академичната литература? 

Сърбия  

УНИЦЕФ Сърбия (2017 г.) разкрива, че насилието се използва често като възпитателен 

метод, особено по отношение на по-малки деца. В училищата насилие извършват както 

училищният персонал, така и връстниците. Тормозът също е разпространен. 44 % от 

учениците са преживели насилие между връстници, като в една трета от тези случаи става 

дума за физическо насилие (УНИЦЕФ Сърбия, 2017 г.). Психологическото насилие е по-

широко разпространено сред момчетата, а 37 % от учениците в Сърбия казват, че са били 

изложени на психологически тормоз през детството си и по време а училищното си 

обучение (СЗО, 2015 г.). УНИЦЕФ Сърбия (2017 г.) посочва също така, че училищният 

персонал се нуждае от повече подкрепа и стандартни процедури за идентифициране на 

случаи на насилие и предприемане на съответни мерки. 

ХАРАКТЕР И ВИД НА ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ФИЗИФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ 
Второто най-разпространено в 

Югоизточна Европа 

ТЕЛЕСНО НАКАЗАНИЕ 
Метод на възпитание 

ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ 
Изолиране и 

демонстриране на 
превъзходство 

НАСИЛИЕ ОТ ВРЪСТНИЦИ 
Методи за решаване на 

неразбирателства между 
ученици 

ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ 
Блъскане, щипане, задушаване, 

удряне и сграбчване 

ЗОНИ С ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН НА 
НАСИЛИЕ 

Класни стаи, коридори, 
училищен двор, съблекални, 
тоалетни, заведения извън 

училище 

ОСНОВНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ 
Връстници, учители,училищен 

персонал, ученици от други 
училища 

РЕЗУЛТАТИ 
Отпадане от училище, бягане 

от занятия, тревожност, 
негативни чувства, свързани с 

училището 
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Румъния 

В Румъния 22 % от децата и младите хора са заплашвали друго дете с побой, 16 % вече са 

извършвали побой над друго дете, а 30 % са удряли леко друго дете (Спасете децата 

Румъния, 2016 г.). Физическото насилие над деца и млади хора се извършва най-често в 

класни стаи, коридори, училищни дворове и в съблекалните. Що се отнася до 

въздействието на това насилие върху младите хора, в градските райони 28 % от 

учениците са чувствали тревожност във връзка с ходенето на училище поради насилието 

(Cristian, 2014 г.). Психологическият или вербалният тормоз е дори още по-широко 

разпространен, като в много случаи по-големи деца тормозят по-малки деца (Cosma, 

2014 г.). Друг повод за загриженост в Румъния е рискът от трафик или сексуална 

експлоатация, особено за момичетата (ECPAT, 2006 г.). 

Хърватия 

В Хърватия 73 % от децата и младите хора са преживели някаква форма на физическо 

насилие през живота си или по време на училищното си обучение (BECAN Хърватия, 

2012 г.). 11 % от децата и младите хора на възраст между 11 и 16 години са преживели 

някаква форма на сексуално насилие през детството си, като в по-голяма степен от този 

проблем са засегнати момичетата (Ajduković и кол., 2010 г.). Най-честите извършители на 

сексуално насилие са деца/юноши от мъжки пол или възрастни мъже (BECAN Хърватия, 

2012 г.). 

България 

Всяка година в България (УНИЦЕФ, 2016 г.) се подават около 4200 сигнала за насилие над 

деца и млади хора в училищата и 3500 сигнала за насилие в общността. Повече от две 

трети от родителите приемат използването на „разумна степен на насилие“ с 

възпитателна цел (УНИЦЕФ, 2016 г.). Наред с другото се изразява загриженост във връзка 

с отхвърлянето от връстниците, което причинява повече самотност, тревожност и дистрес 

(Вълков и Лавренцова, 2019 г.). От друга страна, 26 % от учениците са в конфликт със 

своите учители поради мерки за налагане на дисциплина, което повишава риска от 

отпадане на учениците от училище (Вълков и Лавренцова, 2019 г.). Повече информация 

може да се намери на следния адрес: https://www.unicef.org/bulgaria/ 

about:blank
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Време за размисъл (рефлексия):  

Тежко е да научим колко много са случаите на млади хора, изложени на насилие. 

Същевременно е важно да не забравяме, че обществата могат и успяват да се променят 

— хората са много добри в постигането на промяна. Отделете време за размисъл и 

групова дискусия за това как ви кара да се чувствате тази информация. Ако е 

необходимо, проведете енергизиращо упражнение за повишаване на настроението в 

групата.  

 

 

Ако нормите се отнасят до поведение, което се счита за приемливо или нормално, какви 

са последствията от това за работата по отношение на норми, които се свързват с 

насилието над млади хора? 

Дори форми на поведение като насилие над деца могат да се приемат за нормални, т.е. да 

бъдат социална норма. Точно за това е толкова важно да се работи върху това какво 

поведение се счита за приемливо и да се полагат усилия да се повлияе върху това, което 

хората считат за приемливо. Всички искат да чувстват принадлежност към група и това ни 

насърчава да следваме общоприетите норми или да постъпваме по начини, които според 

нас другите очакват от нас (Petit, V. и Zalk, T. N. 2019 г.).  

Как можем да постигнем промяна по отношение на насилието над млади хора, особено 

в училищата? 

Постигането на промяна на поведението по правило е трудно, изисква време и търпение, а 

също така е възможно да провокира съпротива. Освен това работата за промяна на 

социалните норми, които насърчават насилието над млади хора, следва да се осъществява 

успоредно с дейности за подкрепа на жертвите, промяна на политиките и на нагласите 

относно насилието. Да не забравяме, че „социалните норми са неформални правила, които 

структурират поведението по начини, които позволяват на индивидите да реализират за 

себе си ползи от колективни действия“ (Ensminger и Knight, 1997 г.). Да помислим относно 

това как могат да се променят колективните действия, защото мерките са най-ефективни, 
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когато провокират този резултат и когато те са в съзвучие с ценности, вярвания, форми 

на поведение и норми в рамките на общността. 

Изследователи, работещи в различни дисциплини, са посочили някои важни области, които 

трябва да бъдат обхванати от дейности, насочени към промяна на социалните норми. Тези 

области включват: 

● разбиране на местния контекст, включително нормите, формите на поведение, 

вярванията и нагласите към насилието, пола и младите хора. Добре е работата в тази 

насока да бъде възможно най-конкретна, например да включва изготвяне на карта 

на формите на поведение и нормите, разпространени на определено място, и 

установяване на лицата, които са засегнати в най-голяма степен; 

● проучване какви според хората са фактите по отношение на насилието над млади 

хора и оспорването им, ако не са верни; 

● определяне на специфични норми, които желаете да промените, като например 

нормите, съгласно които младите хора не съобщават за случаи на преживяно 

насилие или че момчетата трябва да демонстрират надмощие над другите, или пък 

поведението, основано на приемането, че насилието е нормално и неизбежно; 

● споделяне на информация за последствията от насилието. В някои случаи 

споделянето на разкази как хора могат да бъдат наранени от определено 

поведение, може да провокира различно поведение; 

● признаване на факта, че има проблем. Преди дадена група хора да може да положи 

усилия за промяна на норми, свързани с даден проблем, те трябва да разберат по-

добре защо продължаването на същото поведение нанася вреди. Например 

понастоящем е по-малък броят на хората, които пушат в ресторанти, защото да не 

се прави това вече е общоприета норма; 

● когато работите за промяна на обществените норми, полагайте усилия за промяна 

на вярванията, свързани с насилието над деца. Това са два различни процеса и 

промяната в двата случая няма да се реализира със същото темпо, но полагането на 

усилия за промяна и на двата фактора ще повиши вероятността това да се случи; 

● установете какви са актуалните нагласи във връзка с различни аспекти на насилието 

и посочете като точно бихте искали да се променят. Например ако сте установили, 

че много хора споделят нагласата, че съобщаването за случаи на насилие е признак 

на слабост, може да изтъкнете, че вместо това съобщаването за случаи на насилие е 

знак, че проявявате загриженост; 
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● работете за повишаване на осведомеността и представяйте посланията в 

разбираем вид; 

● приканете хората да се опитат да изпълнят упражнения, в които се поставят на 

мястото на някой друг, като биват инструктирани да се опитат да си представят как 

биха се чувствали, ако преживеят същото, което е преживял някой друг. 

Как да работим с младите хора като партньори в усилията за промяна на социалните 

норми? 

Не забравяйте, че младите хора се влияят в най-голяма степен от своите връстници и във 

връзка с това младите хора имат важна роля в усилията за възприемане на такива форми 

на поведение, каквито бихте искали да видите (СЗО и JMU, 2009 г.).  

Примери за прости стратегии за постигане на промяна? 

По-долу са представени някои прости стратегии за работа за промяна на социални норми, 

включващи стратегията, илюстрирана на фигура 3 по-долу (адаптирана от материал на 

Johnson и Johnson, Global Citizen, 2016 г.): 

● изтъкване на доброто или желаното поведение. Работа с хора, които имат 

обществено влияние, с цел да се демонстрира, че „доброто“ поведение носи 

предимства;  

● съвместно формулиране на идеи за други начини, по които могат да 

функционират отношенията между хората. Например: Представете си 

взаимоотношения между връстници без тормоз — как могат да изглеждат 

такива отношения?  Какво е усещането? Въображението е мощен инструмент!; 

● работете с групата, за да демонстрирате как може да изглежда промяната. 

Вдъхновете хората да се присъединят към вас. Съобщете им, когато промяната е 

постигната, и отбележете подобаващо случая.  
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Фигура 3: Промяна на социалните норми (Johnson и Johnson, Global Citizen, 2016 г.) 

Време за размисъл (рефлексия): 

Бъдете любопитни и задавайте въпроси 

Помислете върху най-важните елементи на социалните норми, като например: 

1. Стоят ли зад определено поведение социални норми и какви са те? 

2. Кои са най-влиятелните референтни групи, свързани с дадена социална норма?  

3. Какви социални санкции се очакват за отклонение от нормата? (CARE, 2017 г., 

стр. 6).  

Питайте какви фактори поддържат съответните норми. Например запитайте какво 

приемат хората за вярно, например считат ли, че: 

● момичетата или момчетата постъпват по определени начини? 

● младите хора нямат никаква власт? 

Изтъквайте доброто 
поведение на други 

хора 

Обрисувайте 
възможни 

алтернативни 
форми на 

поведение 

Покажете, че 
хората се 

променят заедно 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

39 

● хората от определена раса, религия или култура вярват в определени неща или 

постъпват по определен начин? 

● насилието е ефективно? 

● няма начини да се постигне промяна по отношение на насилието? 

Възможно ли е се постигне промяна на някои от тези нагласи? 

Възложете на участниците следната задача: Назовете някои позитивни процеси във 

вашето училище, които помагат младите хора да бъдат изслушвани, да изпитват 

чувство на принадлежност и на комфорт от пребиваването в тяхното 

пространство! 

 

Допълнителни материали 

● Препоръчваме да представите пред децата и младите хора резюме на резултатите 

от доклада за страната:  

https://childhub.org/en/child-protection-online-library/regional-research-violence-

against-children-schools-south-eastern-europe  

 

 

  

about:blank
about:blank
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Дейност 2: Съгласни или несъгласни: Разглеждане на 

нормите, свързани с насилието над деца 
(Адаптирано от материал на Къри и кол., 2020 г., стр. 23) 

 

Контекст: Говорихме нашироко относно обществените норми и по-конкретно за това как 

нормите въздействат върху нагласите и поведението в нашето училище. Сега бихме искали 

да поговорим по-подробно за това как нормите са свързани с насилието над млади хора в 

училище. 

 

Цел: Да проучим нашите собствени нагласи и възприятия във връзка с насилието в нашите 

училища и общности. Да анализираме критично как тези нагласи и възприятия се влияят 

от социалните норми.  

 

Материали: Хартия, маркери, тиксо  

 

Време: 1 час 

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

1. Залепете листове с надписи СЪГЛАСНИ и НЕСЪГЛАСНИ на двата срещуположни края 

на стена на разстояние от 6 метра.  

2. Приканете всеки от участниците да вземе между три и пет отрязъка самозалепваща 

се лента с дължина 5 см от масата, където те са поставени от вас, за да могат 

участниците да ги вземат безопасно.  

3. Прочетете между три и пет твърдения, свързани със социалните норми и насилието 

над деца в училищата (вж. по-долу). 

4. Приканете всяко дете да залепи своя отрязък лента между надписите СЪГЛАСНИ и 

НЕСЪГЛАСНИ (ако мнението на участника е по-близо до съгласие с твърдението, той 

следва да залепи лентата по-близо до надписа СЪГЛАСНИ, ако мнението му е 

неутрално — да го залепи в средата, а ако не е съгласен с твърдението — да залепи 

лентата по-близо до надписа НЕСЪГЛАСНИ). Погрижете се младите хора да спазват 

приложимите местни изисквания по отношение на поддържането на физическа 

дистанция, носенето на маски и измиването на ръцете.  

5. След всеки въпрос фасилитирайте дискусия, като приканите младите хора, да 

споделят, ако желаят, защо са поставили своята лента на съответното място. 
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Разговаряйте с младите хора каква е според тях „стереотип/общоприета норма“ и 

ги приканете да разсъждават върху това има ли нагласи, които влияят негативно 

върху някого? Върху кого? Насърчете ги да споделят какво мислят и как се 

чувстват, когато обсъждате тези нагласи, тъй като това е важен елемент от процеса 

на промяна. Помнете, че в много случаи дискусията е най-важната част от 

обучението! Можете да внесете промени в описанието на тази дейност, като 

поставите надписите на пода и използвате камъчета или предмети вместо отрязъци 

лента. 

Примерни твърдения (можете да адаптирате твърденията съобразно контекста, в който 

работите): 

1. Момчето/момичето трябва първо да попита за разрешение, преди да публикува 

нейна/нейна снимка в социална медия.  

2. В това училище учениците смятат, че е нормално да тормозят други ученици.  

3. Момичетата не трябва да носят къси поли, тъй като това привлича нежелано 

внимание на момчетата.  

4. Младите хора не трябва никога да съобщават за случаи на насилие в училище, тъй 

като това не е готино. 

5. Разбираемо е, когато учителите се карат на висок глас на младите хора от 

малцинствени групи, защото те са различни и понякога е необходимо човек да им 

викне. 

 

Дейност 3: Скица на тялото: Позитивни и вредни норми. 

Това са общоприети норми, които предразполагат към насилие и норми, които 

предотвратяват насилието в  училищна среда.  

Цел: Обсъждане на позитивни и вредни социални норми, свързани с насилието над млади 

хора в училищата.  

 

Време: 1 час 

 

Материали: Хартия за флипчарт (2 листа на участник), цветни маркери, тиксо. 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

42 

  

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Приканете младите хора да се разделят в две групи. Групирането да е по техен 

избор, който да гарантира, че всички се чувстват комфортно.  

2. Обяснете, че целта е да установим кои според тях са позитивните и вредните норми, 

свързани с насилието в училище. 

3. Раздайте на всяка от групите отпечатани (или прочетете на глас) следните две карти. 

Инструктирайте едната група да работи с карта 1, а другата - с карта 2.  

 

Карта 1: Валентина е на 11 години. Тя има група добри приятели и много обича 

семейството си. У дома тя полага грижи за по-малките си братя и сестри, за да 

помогне на майка си, защото баща ѝ е болен и не може работи, поради което майка 

ѝ е много натоварена. Валентина е добра ученичка, но поради домашните 

задължения, които изпълнява, понякога се чувства уморена в училище и заспива на 

чина си. Когато това се случи, учителят често ѝ вика, за да я събуди, а понякога дори 

я удря.  

 

Карта 2: Мартин е на 16 години. Той е свенлив и изпитва трудности да общува с 

връстниците си и особено с момичетата. Един ден в училище по-голямо момиче иска 

номера му и вечерта те си разменят много текстови съобщения. Те кореспондират 

със съобщения в продължение на няколко дни и Мартин започва наистина да я 

харесва. През уикенда обаче тя иска от него да ѝ изпрати своя гола снимка. Мартин 

се опитва да игнорира искането, но тя му казва, че всички по-големи деца правят 

така. Накрая Мартин се съгласява и ѝ изпраща своя гола снимка. Когато се събужда 

на следваща сутрин, той вижда снимката в социалните медии. 

  

4. Приканете участниците от всяка група да скицират съответно очертанията на тялото 

на Валентина или Мартин. 

5. Инструктирайте всеки от участниците да начертае на своята скица на тялото неща, 

които символизират някои от позитивните норми, които могат да защитят или 

подкрепят Валентина или Мартин. Обяснете, че младите хора следва да се чувстват 

свободни да използват своето въображение, за да си представят какъв е животът на 

Валентина/Мартин въз основа на живота на млади хора от тяхното училище или 
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общност, които познават. Ако участниците предпочитат да изразят идеите си 

писмено, дайте им възможност да ги запишат.  

6. Сега помолете всеки от участниците да начертае на своята скица на тялото неща, 

които символизират вредни норми, които могат да наранят сърцето, съзнанието, 

тялото или душата на Валентина/Мартин.  

7. Приканете всеки участник да запише в долната част на своята скица на тялото 

позитивно послание, с което да изрази нещо, което участниците биха искали да 

кажат на Мартин или Валентина.  

8. След като всяка двойка участници завърши своята скица, приканете ги да представят 

своите скици (ако се чувстват комфортно да го направят) пред цялата група. 

Поканете участниците също така да споделят своето позитивно послание с групата, 

ако желаят. 

9. Фасилитирайте дискусия в групата, като използвате следните въпроси за насочване 

на дискусията:  

  

● Назовете някои обществени норми, които помагат на младите хора да се 

чувстват в безопасност или защитени от насилие във вашето училище, 

ако се окажат в ситуация, сходна със случилото се с Мартин или 

Валентина? (Например, да попитате своите приятели дали са добре, 

когато изглеждат уплашени или тъжни.) 

● Назовете някои от най-важните вредни социални норми, свързани с 

насилието над млади хора във вашето училище, които биха били от 

значение в ситуация, сходна с преживяната от Мартин или Валентина? 

(Например възрастните да удрят младите хора, когато те не слушат.) 

● Защо според вас са налице тези норми? От какво се пораждат и 

поддържат те? 

● Според вас как можем да работим заедно за укрепване на някои от 

позитивните норми и за промяна на някои от вредните норми?  

 

 10. Приключете занятието с позитивен тон и обяснете, че макар задачата да изглежда 

трудна, ще работите заедно като група, за да постигнете напредък по някои от проблемите.  

Дейност 4: Квадрати, свързани с модели на поведението 
(адаптирано от материал на Sood и кол., 2020 г.) 
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Цел: Да обсъдите като група какви норми, включително типични форми на поведение и 

нагласи са характерни за момчетата и момичетата.  

 

Време: 1 час 

 

Материали: Голям формат хартия, цветни маркери. Лични предпазни средства, 

включително маски, дезинфектант за ръце / места за измиване на ръцете съгласно 

приложимите местни препоръки.  

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Приканете участниците да се разделят в две групи, като едната е групата на 

момчетата, а другата-на момичетата. (Алтернативно това занятие може да бъде 

проведено като дейност в голямата група с използване на самозалепващи листчета, 

с които младите хора могат да изразят своите мисли.) 

2. Раздайте на всяка група голям лист хартия и цветни маркери. 

3. Приканете всяка група да начертае два застъпващи се квадрата: 

   

                                      
 

 

  

 

Качества и поведение, 
типични за 

момичетата/момчетата 
 

 
 
 

Какви са последствията, 
ако не се следват 

типичните качества и 
поведения?  
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4. Инструктирайте всяка група да запишат в първия квадрат „типичните“ качества и 

поведение, които се очакват от момичетата/ момчетата. Например: помага вкъщи, 

справя се добре в училище, не се оплаква, тих/тиха е, няма интимни връзки. 

Напомнете на младите хора, че става дума за „типично“ поведение, а не конкретно 

за тях или за техните приятели. Може да формулирате следните въпроси: „Какво е 

характерно за момчетата/момичетата?“, „Какво правят те?“, „А какво не 

правят?“. 

5. Инструктирайте младите хора във втория квадрат да запишат последствията от 

поведение или мислене, което се различава от очакваното за момчетата и 

момичетата. Например, ако едно момиче има повече интимни контакти, може да ѝ 

е трудно да се омъжи. Отново, напомнете на младите хора, че говорим в общ план, 

а не конкретно за тях. Можете да ги насочвате с въпроси, свързани с качествата и 

формите на поведение, които те са отбелязали в първия квадрат, като например: 

„Казахте, че момичетата трябва да помагат вкъщи, какво ще се случи, ако не го 

правят?“. 

6. Сега задайте на младите хора конкретен въпрос, свързан с насилието в училище, за 

да установите по какъв начин насилието е свързано с отнасящите се норми към 

поведението на момичетата и момчетата. 

7. Ако младите хора не са против, поканете ги да представят своите скици пред 

групата. Дайте възможност на групите да вписват допълнителни елементи в своите 

квадрати в процеса на дискусията, задавайте въпроси и обсъждайте точки, във 

връзка с които са изразени противоречиви мнения.  

8. Задайте някои сондиращи въпроси: 

a. С оглед на възможните последствия защо някой би искал да следва 

характерното поведение? 

b. Кои елементи са общи за момичетата и момчетата? А кои се 

различават? 

c. Според вас по какъв начин насилието е свързано типичните за момчетата 

и момичетата поведения? 

9. Приключете занятието и напомнете на младите хора датата и часа на следващата ви 

среща.  
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Модул 2: Изследване на собствения ни 

контекст: Норми, насилие и училища 

 

Какво е включено в модул 2: Изследване на собствения ни контекст: Норми, 

насилие и училища 

Тема 2.1: Норми, насилие и училища 

Дейност 5: Изработване на карта на средата: Кой ни влияе и как? 

Дейност 6: Кълбо прежда: Плетеницата на обществото  

Тема 2.1: Норми, насилие и училища 

Време: 1,5-2 часа 

 

Как обществените норми са свързани с насилието? 

Нормите могат да помогнат да се предотврати и да се противодейства на насилието, но те 

могат да бъдат и вредни, като на практика допринасят и предразполагат за насилието над 

младите хора. (Lilleston, и кол., 2017 г.). 

 

Възприятията на хората в социалните групи играят много важна роля за оформяне на 

поведението (Lilleston, и кол., 2017 г.). Ако познаваме по-добре механизма, по който се 

формират възприятията ни, ще успеем да разберем и как можем да променим тези норми, 

които предразполагат към насилие. 

 

Какъв вид норми, свързани с насилието наблюдаваме в училище? 

За насилието в училище допринасят множество различни обществени норми. Например: 

 

Лошо отношение към децата 

● Обществото цени по-малко младите момичета, отколкото момчетата 

● Младите хора имат нисък статус в обществото 

Насилие над деца 
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● Подаването на сигнали за насилие или тормоз над деца е неприемливо. 

● Насилието е приемлив начин за управление на конфликти. 

 

Време за размисъл (рефлексия):  

Отделете известно време да поговорите за обществените норми, свързани с насилието 

във вашето училище. Помолете младите хора да споделят своите мисли и идеи за това 

какви са тези норми. Запишете идеите им на флипчарт, така че те да могат да ги виждат 

и да започнат да ги обсъждат. Може дори да групирате нормите, както по-горе – лошо 

отношение към децата, насилие над деца или да направите мозъчна атака и след това 

да групирате нормите. 

 

Не забравяйте да следите за всеки, който може да се разстрои от обсъжданата информация 

и непременно му осигурете подкрепа. 

 

Къде и с кого можем да направим промяна? 

Заобикалящата социална среда и свързаните подсистеми помагат за оформяне на 

обществените норми (Klika & Linkenbach, 2019 г.), с възможни интервенции на различните 

нива. Какво представлява  екокартата  (картата на заобикалящата социална среда) и как е 

свързана със социалните норми? 
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На фигурата вляво можете да видите 

детето в центъра на няколко системи, 

които оказват влияние върху него, 

като семейство, общност, училище, 

правителство. Посредством 

екокартата на детето можем да 

изследваме как различните системи 

около него му влияят, а също и как то 

влияе на тези системи. 

 

Заобикалящата социална среда е 

важна когато мислим за социалните 

норми, тъй като ни помага да 

разберем как можем да 

предотвратим насилието срещу 

младите хора. Когато се опитваме да 

променяме социални норми е важно да използваме цялостен системен подход, като 

екокартата ни помага да установим различните компоненти на системата. Например, 

различни стратегии/мерки за превенция или намаляване на насилието срещу младите хора 

могат да се разработят на нивото на: 

● отделен човек;  

● семейството; 

● училище; 

● общност; 

● социално-политически и културни фактори, които оформят рисковите и защитните 

фактори на младите хора и семействата. (Klinka and Likenbach, 2019). 

 

 

За целите на настоящото ръководство ще се фокусираме основно върху стратегиите, 

свързани с училищната среда. Те обаче може да оказват въздействие и върху отделния 

човек, и върху семейството и общността, в зависимост от интересите на младите хора. 

 

Не забравяйте, че групите хора, чието мнение е най-важно за нас са нашите „референтни 

групи“/ групите, към които се съотнасяме и те оказват силно влияние върху нормите. 

Как можем да стимулираме промяна? 
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Изследванията показват, че някои промени могат да бъдат предизвикани: 

● От връстниците – които подкрепят социалните норми, предотвратяващи насилие  

● В рамките на училището – детско участие, така че в училището да се чува 

мнението на младите хора и те да могат да участват във вземането на решенията, 

които ги засягат 

● В рамките на семейството - информиране относно последствията от насилието и 

ползите от други подходи. 

● В рамките на общността - участие в инициативи, които порицават 

насилническите практики (напр. медийни кампании) 

● В рамките на обществото - лобиране за промяна на политиката (напр. прилагане 

на закони и правила, които санкционират насилническото поведение), признаване 

влиянието на медиите и насърчаване на послания, които подкрепят 

ненасилствените отношенията и се противопоставят на насилието. 

 

Установяване на взаимовръзките 

Обществените норми не съществуват изолирано. Те са взаимосвързани с други норми, 

нагласи и поведения. Полезно е да се разбере колко подобна или различна е една местна 

норма (напр. в местното училище) спрямо други норми в по-голямата общност или в 

обществото като цяло. Тази информация помага да се разбере как да се насърчават 

позитивните социални норми (предпазващи от насилие) и да се възпрепятстват или 

преодоляват негативните (водещи до насилие).  (Pulerwitz и кол., 2019).  

 

Как можем да изградим по-силни подкрепящи норми в училища среда? 

Важна част от създаването на безопасна и приобщаваща училищна среда е да се уверим, 

че нагласите, ценностите и нормите, свързани с насилието срещу деца са видими (ЮНЕСКО 

и UN Women, 2016 г.). Когато се гарантира, че подходите и политиките на учителите и 

училището, свързани с насилието над млади хора в училищата, са явни и видими, това 

допринася значително за изработването на ясни насоки и за създаване на нормите. Когато 

младите хора разполагат с ясна информация, те могат да анализират критично тези норми 

и насоки. 

 

Допълнителни материали:  

● За допълнителна информация как се създават социалните норми и как се 

поддържат, вижте следното ръководство: 
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Community-based Norms Focused Interventions: Definition & Attributes. (N.D.). 

https://prevention-collaborative.org/wp-

content/uploads/2019/07/f434d2_a851a9b5359a43b79da2ea17ef0d1f98.pdf 

Дейност 5: Изработване на карта на средата: Кой ни влияе 

и как? 

 

Цел: Да установим кои са хората в нашата референтна група и какви са санкциите, както и 

как това се отразява на нашите решения и действия.  

 

Време: 1,5 часа 

 

Материали: Хартия за флипчарт и цветни маркери. Лични предпазни средства, 

включително маски, дезинфектант за ръце / места за измиване на ръцете съгласно 

приложимите местни препоръки.  

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ 

 

Част А: Установяване на референтните групи 

1. Обяснете на групата, че днес ще говорим за това кои са хората, които имат влияние 

върху нас. Те представляват нашата „референтна група“. В случая, това са хората от 

вашето училище или вашата общност, които е възможно да влияят върху начина, по 

който мислите или се държите. 

2. Референтните група са важни, когато става дума за обществените норми, защото ако 

искаме да променим една норма, трябва да разберем кои са хората, които ни 

оказват най-силно влияние, колко силно е тяхното влияние и след това да помислим 

как можем да го преодолеем. 

3. Нека вземем един пример: Мария е на 12 години, живее с майка си и с двете си по-

малки сестри. Тя е от ромски произход. Не обича да ходи на училище, защото 

съучениците ѝ винаги я карат да се чувства зле. Понякога я обиждат, понякога я бутат 

в коридора. А освен това и учителят ѝ никога не я вдига да отговори, когато тя е 

вдигнала ръка. Мария не казва нищо на съучениците си и на учителя за това как се 

чувства или какво ѝ се случва. Има една приятелка, която също е от ромски произход 

и има сходни преживявания. Те заедно обсъждат как се чувстват.  

https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2019/07/f434d2_a851a9b5359a43b79da2ea17ef0d1f98.pdf
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2019/07/f434d2_a851a9b5359a43b79da2ea17ef0d1f98.pdf
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4. Попитайте младите хора: За каква норма става дума в тази история според вас? 

Ето няколко примерни отговора: 

a. Приемливо е да се отнасяме зле с някого, ако е от различна раса/култура.  

b. Приемливо е учениците и учителите да не се отнасят еднакво с всички. 

c. Тормозът, основан на расова принадлежност/култура е приемлив за 

определени ученици. 

5. Запишете нормата на хартия за флипчарт така, че да я виждат всички. 

6. Помолете младите хора да се разделят на малки  групи. Дайте на всяка група лист 

хартия за флипчарт и цветни маркери. 

7. Помолете всяка група да начертае кръг в средата на листа и вътре в кръга да 

нарисува Мария, и на листа да запише обществената норма. 

8. Обяснете на младите хора, че ще разглеждаме референтните групи и за това може 

да помогне картата на социалната среда (екокарта) (вж. тема 2.1). Тя  разглежда 

групите хора около детето, т.е. тя може да включва хората у дома, в училище, в 

общността, в държавата, а дори и в по-широк план. 

9. Обяснете, че референтната група включва хората, чиито преценки са най-важни за 

вас и с които се съобразявате; хората, които имат най-силно влияние. 

10. Попитайте младите хора: Кои са групите хора около Мария? Кои групи налагат 

мнението, че е приемливо да се отнасяме зле с някого, поради неговата 

раса/култура? Кои групи отправят различно послание? 

11. Представете тези групи в кръгове, очертани около Мария и обществената норма, 

като покажете как те са свързани с Мария.  
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12. Например, учители, лидери на общността, инфлуенсъри от социалните медии, 

телевизионни предавания. Колкото по-конкретни са референтните групи, толкова 

по-добре. 

13. Подканете младите хора да помислят по-задълбочено: Кой според вас влияе на 

поведението на учениците? Кой според вас влияе на поведението на учителите? 

Кой според вас влияе на поведението на Мария? 

14. Помолете ги да поставят звезда до 2-те референтни групи (напр. връстници, 

семейство, училищната администрация и т.н.), чието влияние е най-силно според 

тях. 

15. След това попитайте групата отново за Мария, и за подкрепата, която тя получава от 

нейната приятелка и вероятно от нейната общност. В нейната общност вероятно има 

други норми, които се различават от тези в по-широката общност.  

16. Помолете младите хора да споделят и обсъдят какви според тях може да са тези 

норми. 

 

Част Б: Определяне на санкциите 

Мария

Възпитателят 
в 

занималнята 

Учителят на 
Мария

Инфлуенсър 
от 

социалните 
медии

Най-добрата 
приятелка на 

Мария

Майката на 
Мария

Лидер в 
общността

Популярен 
певец 

Друго 
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1. Обяснете, че сега ще говорим за санкциите. Припомнете на младите хора, че 

санкциите са това, което става или което хората вярват, че ще стане, ако не следват 

обществената норма. 

2. Хайде да помислим за Мария. Да кажем, че Мария реши, че следващия път, когато 

връстниците ѝ се държат лошо с нея, тя ще се оплаче на директора. Как мислите, 

какво смята Мария, че може да се случи, ако се оплаче от връстниците си? Какво 

ще ѝ се случи на нея? Какво ще се случи на връстниците ѝ? 

3. Обяснете, че това са санкции. Припомнете на младите хора, че санкциите са това, 

което вярваме, че ще се случи, ако не спазваме определена норма (защото не 

можем никога да знаем какво действително ще стане), но санкциите реално влияят 

върху това какво мислим и как се държим. 

4. Попитайте младите хора: Ако Мария мисли, че директорът няма да ѝ обърне 

внимание, а съучениците ѝ ще продължат да ѝ се присмиват за това, че се е 

оплакала от тормоза, какво според вас ще направи тя? 

5. Помолете младите хора да дадат пример с 2–3 санкции, с които Мария може да се 

сблъска, ако се оплаче от съучениците си и от учителя. 

6. Сега си представете, че ситуацията изглежда по друг начин. Попитайте младите 

хора: Ако Мария мисли, че директорът на училището ѝ може да поговори с 

учениците за тормоза и да въведе „правило за забрана на тормоза“ в училище, 

какво според вас може да направи Мария? 

7. Улеснете дискусия за обсъждане относно това какво може да стане, ако около 

Мария имаше подкрепяща среда. Обсъдете какво мислят младите хора за ефекта на 

санкциите върху начина, по който вземаме решения. 

Дейност 6: Кълбо прежда: Плетеницата на обществото  

 

Цел: Да се избере норма, водеща до насилието в училище, която участниците искат да 

преодолеят, както и позитивна социална норма, предпазваща от насилие, която те могат да 

надградят. Да се изследва контекста, в който съществуват тези норми.  

 

Време: 1,5 часа 

 

Материали: Флипчарт и маркери, 2 кълбета цветна прежда (2 различни цвята) 
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МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Обяснете на младите хора, че днес ще изберете една норма, свързана с насилието 

над деца, която те искат да преодолеят. Припомнете им всичко, което заедно сте 

обсъждали относно нормите в тяхното училище, а също им припомнете и всяка 

норма, която са обсъждали особено разпалено.   

2. Помолете представител на групата за запише нормата, която искат да променят на 

хартията за флипчарт. 

3. След това помолете младите хора да застанат прави в кръг, на подходяща дистанция 

един от друг. Внимавайте всеки да е с маска и да е използвал дезинфектанта за ръце 

преди да влезе в кръга. 

4. До групата трябва да има човек, който да записва на флипчарта всичко, което се 

казва по време на дейността в кръг (напр. втория водещ). 

5. Застанете заедно с тях в кръга, като държите в ръце кълбо прежда. Обяснете, че ще 

хванете края на преждата и ще хвърляте кълбото на всяко дете или млад човек, 

който иска да говори. Всеки, който улови кълбото ще хване и задържи нишката  

прежда, като така участниците ще направят плетеница, докато кълбото се предава в 

кръга. 

6. Помолете младите хора да посочат основните причини, поради които съществува 

обсъжданата от тях норма. Минете няколко пъти по кръга, докато всеки получи 

възможност да сподели защо според него съществува тази норма. Можете да ги 

насочвате с въпроси като следните: 

a. На кого помага/кого защитава тази норма? 

b. На кого вреди? 

c. Защо продължава да съществува и днес? Какво помага да се задържи така 

стабилно в нашата общност? 

d. Какво става в училище? 

7. А сега помолете младите хора да спрат, и ако им е по-удобно да затворят очи. 

Помолете ги да помислят съществуват ли норми, вярвания, нагласи и поведения, 

които се противопоставят на нормата, която са избрали да променят. Помолете ги 

след това да отворят очи и да започнат да споделят своите идеи (позитивни 

убеждения, нагласи или поведения), които можете да надградите заедно за 

преодоляване или промяна на нормата, водеща до насилие. Те могат сега, докато 

споделят с групата позитивните социални норми, да си подхвърлят другото кълбо 

прежда, което е в различен цвят.  
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8. Отделете малко време да погледнете към плетеницата от защитни/подкрепящи и 

водещи до насилие социални норми, вярвания, нагласи и поведения, олицетворени 

от двата различни цвята прежда. Обяснете, че това е визуализация на всички нишки 

от идеи в обществото и колко заплетена може да е тя. 

9. Помолете младите хора да споделят своите размисли относно плетеницата, която 

се намира пред тях. 

10. Докато сядат обратно, попитайте групата, въз основа на плетеницата, която току що 

са направили заедно, дали някой има някакви мисли (или идеи за действия) за 

преодоляването на други норми, водещи до насилие. С коя от тях биха искали да 

започнат да работят на първо място? 

11. Попитайте ги: Как можем да надградим нормите, предпазващи от насилие 

(позитивни), за да преодолеем нормите, водещи до насилие (вредни)? 

12. Уверете се, че сте записали всички идеи, така че да можете заедно да се върнете на 

тях при изпълнението на следващата дейност. 
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Модул 3: Създаване на промяна в нашето 

училище  
 

Какво е включено в модул 3: Създаване на промяна в нашето училище 

Тема 3.1: Какво можем да направим, за да променим нормите, водещи до насилие 

в нашето училище? 

Дейност 7: Норми, насърчаващи ненасилствено поведение: колажи за визията  

Дейност 8: Да разгледаме как да променим нормите 

Дейност 9: Създаване на безопасно пространство и сигурна среда за младите хора в 

училище.  

Дейност 10: Разработване и изпълнение на План за безопасно и сигурно училище   

 

Тема 3.1: Какво можем да направим, за да променим 

нормите, водещи до насилие в нашето училище? 

 

Време: 1,5–2 часа 

 

Как можем да постигнем промяна на обществена норма? 

Това, което е важно да се знае е, че промяната на нормата може да отнеме много дълго 

време, затова е важно да бъдем реалисти относно това, което можем да постигнем с 

младите хора. Полезно е да се фокусираме върху конкретна група, като например училище, 

в което младите хора са повлияни от авторитета на учителите. 

 

Вече знаем много повече за обществените норми, но кои са най-ефективните начини за 

промяната им? 
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Ако искаме да предотвратим насилието над млади хора в училище, трябва да подсилим 

тези социални норми, които предотвратяват насилствените практики и да работим заедно, 

за да променим онези социални норми, които подкрепят и водят до насилие. Това 

означава, че трябва да променим начина, по който мислим и говорим за причините, поради 

които се наблюдава насилие над млади хора и да се фокусираме върху превенцията му. 

 

Например, Приемливо е да ударя дете, когато то истински ме е ядосало или Мога да 

бутна това момче, защото то е от ромски произход. Семейството му дори не трябва 

да е тук. 

 

„Социалните норми влияят на начина по който мислим, говорим и действаме“ (Klinka и 

Likenbach, 2019 г., 2) по отношение на насилието над млади хора, и е важно това да се 

разбере, ако искаме да се опитаме да променим социалните норми. 

 

Знаем, че промяната на обществените норми е свързана с предизвикателства, защото 

изисква да променим собствения си начин на мислене (както индивидуално, така и като 

група). Важно е също да се фокусираме върху силните и позитивни страни, вместо само 

върху негативното поведение (Rogers, 2019 г.). 

 

Ето някои полезни съвети  

(адаптирано от материали на Lilleston, и кол., 2017 г.):  

 

1. Помислете за нормата, която искате да промените и се опитайте да я промените 

директно: 

 

● С някои норми може да се работи директно. Например, да кажем, че учениците са 

склонни да не обръщат внимание на тормоза, те смятат, че много хора тормозят 

другите, и мислят, че това е приемливо. Да кажем на младите хора какво правят 

техните връстници и какво не правят (напр. повечето млади хора в нашето училище 

никога не са тормозили друг млад човек) или какво мислят и какво не (например, 

повечето млади хора мислят, че тормозът е лошо нещо и не е приемлив.). Чрез 

предоставяне на информация, която оспорва това, което хората приемат за вярно по 

някакъв въпрос, можем да променим споделяните в обществото вярвания. 

 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

58 

● Използвайте „инфлуенсъри“ или хора, които имат влияние върху начина, по който 

мислят другите. Тези хора могат да представят нови идеи на групата, които тя може 

да възприеме, и когато достатъчно хора възприемат тази идея, тогава може да 

настъпи промяна на обществената норма. Работете с инфлуенсъри, за да споделяте 

послания за това колко чести случаи на насилие се наблюдават в училище и колко 

често не се използва насилие и разпространете информацията.  

 

● Разпространете информацията. Изгответе кодекс за поведение и го закачете на 

различни места в училището; направете по стените „постер/плакат“ с послания за 

вида поведение, което искате да насърчите; организирайте безопасни пространства 

в училището, където децата и младите хора се отнасят с уважение един към друг, 

без насилие; провеждайте упражнения за възприемане на чужда гледна точка, при 

които каните младите хора да си представят какво би било да се поставиш на 

мястото на някой друг. 

 

● Един начин да направите това е да се фокусирате върху промяна на социалните 

очаквания, да популяризирате промяната и да създадете нови норми за поведение 

(Alexander-Scott & Bell, 2021). 

 

● Обърнете се към умовете и сърцата на хората, като им предоставите подходяща 

информация и апелирате към усещането им за това, кое е добро.  

 

 

2. Работете за промяна на нагласите и вярванията, за да измените обществената 

норма, която води до насилие и/или го подкрепя. 

 

В настоящата стратегия, ние се опитваме да променим нагласите и вярванията като 

информираме хората за вредните последствия от дадено поведение и ползите от 

избягването на това поведение. Например, ако хората са научени, че да се яде всеки ден 

храна от заведения за бързо хранене не е здравословно, те може да променят нагласата и 

поведението си относно яденето на такава храна. Ако достатъчно хора в рамките на 

социалната група изменят своята нагласа към дадено поведение (престанат да ядат храна 

от заведения за бързо хранене), тогава нормата също ще започне да се променя. 



 

 
Съфинансиран от Програмата за права, равенство, 

 гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) 

59 

 

Работете по принципа „от долу–нагоре“, като включвате децата и младите хора от цялото 

училище, както и учителите и административното ръководство, и координирате дейностите 

винаги, когато е възможно. 

 

3. Опитайте се да промените поведението на хората, за да промените социалната 

норма. 

 

В  този случай, за да променим поведението на хората или да го направим по-лесно или по-

трудно за изпълнение използваме „структурни интервенции“. Например, ако направите 

нездравословната храна по-скъпа, тя ще стане по-трудно достъпна. Или ако промените 

политиката на училището относно кибертормоза, става по-трудно за младите хора да се 

тормозят взаимно без да понесат отговорност/санкция в училище. 

 

Може да погледнем на това по два начина: можем да предприемем действия, за да 

направят по-трудно осъществимо дадено поведение или да наказваме негативните 

прояви. Също така, можем да въведем мерки, които овластяват или награждават 

положителното поведение. Така например, една политика може да налага санкции за 

онлайн тормоз, а друга политика може да осигурява ресурси и възможности учениците да 

получат обучение за избягване на тормоза. 

 

Когато хората разберат, че получават информация от надеждни източници и могат да 

обмислят последствията от промяната, те ще са по-склонни да повярват (както 

индивидуално, така и колективно), че промяната е в техния най-добър интерес (Read-

Hamilton и Marsh, 2016 г.). Съвместната работа дава енергия и мотивация и тогава хората 

могат да открият позитивни алтернативи и да работят заедно за осъществяването им. (Read-

Hamilton & Marsh, 2016). 

 

4. Създайте просоциални и позитивни пространства. 

Обществените норми влияят на поведението. Те могат да бъдат предизвикат поведение, 

което е уважително, приемащо, толерантно (позитивно) или да доведат до поведение, 

което наранява, унизява и причинява болка (негативно). Ние следваме нормите, защото 

искаме да спечелим благоволението на хората около нас или се страхуваме какво ще си 

помислят, ако не го направим. Обществените норми се появяват по различни начини, но те 
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са свързани с този, който има власт и влияние, с това какво мислят хората в дадена 

култура, с техните убеждения. 

 

(Cislaghi и Heise, 2018 г.). Пространството е важно и всяка промяна трябва да се впише в 

него (Jewkes, и кол., 2019 г.).  

● Създайте безопасно пространство, където хората се чувстват приети, признати и 

ценени. 

 

5. Фокусирайте се върху това, което работи ефективно за промяна на поведението 

Бергер (2020 г.) предвижда, че за да накараш хората да се променят, най-ефективно е не да 

ги притискаш, а по-скоро да им оставиш време да разберат собствената си гледна точка и 

какво им пречи да се променят. От решаващо значение е подробно да се опишат пречките. 

Предложете варианти и представете ситуации, в които младите хора чувстват, че имат 

избор и контрол; запознайте ги с въздействието или какво би струвало да се поддържа 

сегашната ситуация (на норми и стереотипи, които предизвикват тормоз). Помолете за 

малки постепенни крачки и направете започването на промяна лесно и по-малко 

несигурно.  

Примери за неща, които можете да опитате във вашето училище 

В дейностите по модул 3, ще преведете младите хора през процес на разработване на 

дейности, които те искат да видят в училищата си. Въпреки че тези дейности и стратегии 

следва да дойдат от младите хора, добре е да имате няколко примера, които да можете да 

споделите с тях. Ето няколко предложения от изследването: 

● Въвеждане на зони „Удрянето забранено“ (пример за безопасно пространство) 

● Провеждане на кампании за премахване на телесното наказание в публична среда 

● Създаване на безопасни пространства в училище, където младите хора да 

разговарят и да споделят преживяванията си (напр. фоайето на 2-ия етаж или 

беседка на двора) 

● Въвеждане на механизми за подаване на сигнали при насилие, включително 

варианти за подаване на анонимни сигнали. 

 

Как можем да изработим ефективно послание за промяна? (адаптирано от материали на 

Girls Advocacy Alliance, 2018 г.) 

Обърнете се към умовете, сърцата и ръцете на хората. Помолете ги да помислят за: 
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● СЪРЦЕТО: Защо трябва да ме е грижа? Кое е важното тук? 

● УМА: Какво може да се промени? Дайте вдъхновяващи примери и убедителни 

идеи за това, какво е възможно 

● РЪЦЕ: Какво могат да направят хората? Какво точно искате от тях? 

 

Силните послания са прости, насочени към решения и практични или осъществими.  

 

Работа заедно 
Подкрепата на процесите, при които деца, млади хора и възрастни работят заедно за 
разрушаване и противопоставяне на негативните норми и поведения и за насърчаване на 
поведение, което е в по-голяма степен подкрепящо.  
 

Допълнителни материали:  

● За допълнителна информация за създаване и поддържане на клуб или група деца, 

които работят за закрила и опазване на децата от насилие в училище, моля вж. това 

полезно, адаптирано за деца ръководството:  https://www.end-

violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Safeguarding-

%20A%20Guide%20for%20Children%27s%20Clubs%20%28Final%20Mar%208%29.pdf  

● За допълнителна информация как да разбираме социалните норми и да 

разработваме програми, които подкрепят промяната на нормите, вж. това 

ръководство: Alexander-Scott, M. Bell, E. J. H. (2016). Shifting Social Norms To Tackle 

Violence Against Women And Girls (Vawg). DFID Guida. 

https://www.oecd.org/dac/gender-development/VAWG HELPDESK_DFID GUIDANCE 

NOTE_SOCIAL NORMS_JAN 2016.pdf  

 

 

Дейност 7: Норми, насърчаващи ненасилствено поведение: 

колажи за визията 

 

Цел: Да се разгледат визии за норми, които подкрепят позитивни модели на поведение и 

премахват насилието над млади хора.  

https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Safeguarding-%20A%20Guide%20for%20Children%27s%20Clubs%20%28Final%20Mar%208%29.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Safeguarding-%20A%20Guide%20for%20Children%27s%20Clubs%20%28Final%20Mar%208%29.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Safeguarding-%20A%20Guide%20for%20Children%27s%20Clubs%20%28Final%20Mar%208%29.pdf
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Материали: Плътна хартия, лепило, ножици, материали за колаж: напр. списания, 

вестници, цветна хартия, малки листа(от растения, дървета), цветя или други природни 

материали, маркери – достатъчно за всяко дете. 

 

Време: 1,5 часа 

  

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Поканете участниците да застанат в кръг, като спазват физическа дистанция. 

2. Кажете на младите хора „Нека разгледаме вашата визия за безопасност за 

младите хора в училище. Хайде да си представим безопасно пространство за 

млади хора, където социалните норми слагат край на насилието над тях.“ 

3. Помолете участниците да затворят очи (ако това не им причинява дискомфорт) и ги 

поканете: „Представете си училище, което наистина зачита децата и младите 

хора и където те не трябва да се страхуват от насилие. Когато отидете там, 

сте толкова развълнувани от всичко, което виждате и за което чувате. 

Разгледайте наоколо. Какво казват хората? Какво правят? Какво правите вие? 

Отделете време да се разходите из училището. Какво казват и правят младите 

хора? Какво казват и правят възрастните? Какво е усещането ви?“ 

4. Приканете участниците да отворят очи. 

5. Поканете ги да седнат на групи от по 2–4 като спазват подходяща физическа 

дистанция, и да поговорят за това, кои според тях са най-важните неща в училището, 

които са си представили в своите визии.  

6. Отново в малките групи ги помолете да поговорят как могат да опишат част от своята 

визия. Какво са видели? Какво е било усещането? Подкрепете провеждане на 

дискусия, при която младите хора да споделят своите визии. Това може да 

предизвика емоции, така че отделете достатъчно време, и ако младите хора имат 

нужда, проведете забавна или енергизираща игра.  

7. Обяснете им, че разполагат с 15 минути, за да изработят колаж за тяхната визия. 

Младите хора могат да добавят текст около колажа си, в който да обяснят какво се 

случва, ако желаят.  
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8. Поканете малките групи да намерят място за работа, където да седнат и им раздайте 

материалите. 

9. Запишете следното на лист за флипчарт и го закачете или задайте въпросите на глас:  

A. Кои са позитивните социални норми във вашата визия, които помагат за 

защитата на младите хора? 

B. Кои са негативните/вредни социални норми, предизвикващи насилие и 

които вече не съществуват?  

10. Помолете младите хора непременно да се опитат да назоват нормите, по които 

работят в техния колаж. 

11. Поканете групите да сложат колажите си в кръг на пода. Поканете групите, като 

спазват безопасна дистанция, да обиколят кръга и да разгледат колажите на другите 

участници. 

12. След няколко минути поканете всяка група да обясни нормите, които са представени 

в техните колажи. Запишете ги на хартия за флипчарт, така че всеки да може да 

вижда нормите, които се обсъждат.  

13. Поканете всички да предлагат допълнителни идеи и/или да задават въпроси. 

14. Проведете дискусия, като използвате за ориентир следните въпроси:  

A. Кои са общите норми, които обсъдихме в нашите визии? 

B. Има ли някакви разлики? Имаше ли нещо, което реално се открои според 

вас? 

C. Нека помислим за някои от позитивните и подкрепящи ненасилствено 

поведение норми, които обсъдихме. Случва ли се вече нещо подобно в 

училище? Ако е така, можем ли да го надградим? 

D. Ако нищо такова не се случва, какво трябва да направим, за да го 

организираме? 

15. Помолете младите хора да продължат да мислят за нещата, които искат да имат в 

своето училище, и им напомнете, че ще работим за това заедно. 
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16. Завършете дейността със забавна заключителна дейност в кръг, спазвайки 

физическа дистанция, като разсъждавате върху визиите и следващите стъпки за 

постигане на напредък по тях. 

 

Дейност 8: Да прегледаме как да променим нормите 

 

Цел: Да прегледаме стратегии как да променим нормите предизвикващи тормоз и насилие.  

 

Материали: Хартия за флипчарт и маркери. По желание: перуки, костюми. Лични 

предпазни средства, включително маски, дезинфектант за ръце / места за измиване на 

ръцете съгласно приложимите местни препоръки.  

 

Време: 1,5 часа 

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Обяснете на младите хора, че днес ще разгледаме някои стратегии за това как да 

променяме норми предизвикващи тормоз и насилие. 

2. Напомнете на младите хора, че промяната на социалните норми отнема време и е 

сложна. Може да е полезно да помислим как можем да насърчим младите хора да 

променят своето поведение, което от своя страна да доведе до промяна на 

обществената норма. 

3. В дейност 6: „Кълбо прежда: плетеницата на обществото“, младите хора определиха 

конкретна норма, която биха искали да променят. Запишете тази норма на хартия за 

флипчарт. 

4. Нека сега разгледаме някои полезни стратегии за промяна на нормите (адаптирано 

от материали на CARE, 2020 г.) 

a. Представете си нещо различно: Представяйки си нещо ново, представяйки 

си нови норми, които ни ръководят, можем да помогнем за промяна на 

съществуващите норми. Визията е ефективна! 

b. Покажете добро поведение: Когато действаме и се държим по нов начин, 

това отправя силни послания към другите. 
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c. Намерете хора, които първи могат да приемат промяната и ги привлечете: 

Намерете други хора, които могат да работят редом с вас за популяризиране 

на промяната. 

d. Работете с инфлуенсъри: Намерете хора, на които другите се възхищават, 

или които влияят на поведението им и се опитайте да ги привлечете да 

работят с вас. 

e. Помислете за вашите съюзници: Кои са те? Как можете да се свържете с 

тях? Какво можете да поискате от тях? Това може да бъде подкрепящ 

учител или член на общността който разполага с ресурси или подкрепа, с 

които може да ви помогне. 

f. Обърнете се към ума и сърцето: Понякога хората не знаят защо едно 

поведение е вредно; да се обясни какво е усещането да бъдеш тормозен или 

обиждан помага на другите да изпитат съпричастност и може да ги окуражи 

да се променят. 

g. Създаване на безопасни пространства: Да разполагате с безопасни 

пространства за разговори и работа по въпроси като насилието е нещо много 

важно. 

h. Вдъхновявайте другите: Създаването на вдъхновяващи послания за това 

колко различно може да изглеждат нещата е чудесен начин да се стимулира 

въображението на хората.   

i. Използвайте послания, които са насочени към бъдещето: Посланията са по-

въздействащи, когато са позитивни/насърчаващи, вместо 

негативни/осъждащи. Чудесно е също така да насърчавате хората да мислят 

за бъдещето и съществуващите възможности. 

  

5. Разделете младите хора на малки групи и ги помолете да изберат една от тези 

стратегии (или други стратегии, представени в Тема 3.1). Помолете ги да помислят 

за кратък скеч, за да демонстрират как може да използват съответната стратегия за 

преодоляване на насилствено поведение, идентифицирано от групата. (предложете 

перуки и костюми, ако такива са осигурени). 

6. Дайте на младите хора 15–20 минути да обсъдят и подготвят своя скеч, който да 

изиграят пред цялата група. 
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7. Помолете малките групи да представят пред цялата група своя скеч. 

8. След приключване на представленията, с цялата група обсъдете и запишете някои 

от най-добрите идеи или стратегии на хартия за флипчарт. 

Дейност 9: Създаване на безопасно пространство и сигурна 

среда за младите хора в училище.  

 

Цел: Да се осмисли какво означава сигурна среда и как може да изглежда безопасното 

пространство (физически, емоционално, психологически, социално и духовно) в училище. 

 

Време: 1 час 

 

Материали: Хартия за флипчарт, маркери, еднакъв брой произволни предмети за 5 групи 

(напр. руло тоалетна хартия, тесто за игра (плейдо), чаши, картонена чиния, контейнери, 

клечки, стикери), канап/връв (1 метър за всяка група), лепило (x5), ножици (x5), тиксо (30 

см за всяка група)  

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Поканете всички млади хора да си припомнят визиите от дейност 7 „Колажи за 

визията“: даже можете да поставите колажите с визиите на стената за припомняне. 

Попитайте: За да реализирате визиите си, какво можете да направите в 

класната стая и в училището за създаване на сигурна среда? 

2. Разделете младите хора на групи от по 4–5. 

3. Дайте на всяка група от 7 до 10 произволни предмети, ножици, канап/връв, лепило 

и тиксо. 

4. Кажете на всяка  група, че разполагат с 20 минути, за да направят с получените 

материали проект, който представлява безопасна и сигурна класна стая. Приканете 

ги също да дадат име на тяхната класна стая. 

5. Приканете ги да помислят по следните въпроси: „Кои са основните елементи, 

необходими за една безопасна и сигурна класна стая? Как младите хора и 

възрастните в класната стая предотвратяват и реагират на насилието? Какви 
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са наличните ресурси (напр. кутия за съвети, свързани със закрилата на детето; 

списък на местата, където може безопасно да се подаде сигнал и хора, с които 

да говорят) 

6. След 20 минути помолете всяка група в рамките на 3 до 5 минути да запише някои 

от най-важните неща относно техния проект на лист хартия за флипчарт. 

7. След 5 минути поканете групите да се върнат. Помолете всяка група да отиде да 

разгледа всеки от направените в рамките на дейността проекти на класни стаи и да 

прочете това, което е написано за тях. 

8. След като групите разгледат всички проекти, поканете младите хора отново да се 

съберат всички заедно в кръг и проведете следната примерна дискусия. 

 

A. Кои от идеите, които видяхте бихте искали да видите във вашите класни 

стаи? 

B. Какви са някои от приликите между всички проекти на класни стаи? 

Разликите? 

C. Какво можем да направим, за да помогнем тези класни стаи да станат 

реалност? С какви ресурси вече разполагаме, за да осъществим това? 

D. Кого в нашето училище и извън него може да помолим за подкрепа? 

 

9. Кажете на младите хора, че когато се съберете отново следващия път, ще 

разработвате План за действие за безопасно и сигурно училище и ги насърчете да 

продължават да мислят върху какво искат да работят. 

Дейност 10: Разработване и изпълнение на План за 

безопасно и сигурно училище  
(Адаптирано от материали на Къри и кол., 2019 г.) 

 

Бележка за фасилитатора: Макар тази дейност да е предназначена за младите хора, 

от решаващо значение е и други хора във вашето училище (напр. учители, директор, 

родителско-учителските общности, ръководството и други) също да се включат 
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активно в осигуряване и укрепване на сигурна среда в училище чрез промяна на 

обществените норми. За да се реализира промяната, необходимо е всички да участват. 

 

Цел: Младите хора да разработят заедно План за безопасно и сигурно училище, който да 

помогне за преодоляване на нормите, подкрепящи насилието и за създаването на 

безопасно и сигурно училище.  

 

Материали: Хартия за флипчарт, тиксо, цветни маркери, пастели и бои 

 

Време: 1,5 часа 

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ  

 

Част А: Мисловни карти 

 

1. Приветствайте отново всички с „Добре дошли!“. 

2. Поканете участниците да застанат прави в кръг на безопасна дистанция един от друг. 

3. Закачете идеите от предишните дейности на стената, включително нормата, която 

младите хора искат да преодолеят (негативна)и тези норми, които искат да укрепят 

(позитивни). Закачете на стената и колажите за визията. Поканете участниците 

отново да прочетат информацията и да разгледат изображенията на колажите и 

листовете за флипчарт, за да си припомнят идеите. 

4. Обяснете, че сега ще изработваме мисловна карта. Мисловната карта е инструмент, 

който помага да се разгледат по-задълбочено дадени действия. Ще я използваме, 

за да разгледаме действията, които искаме да предприемем, за да реализираме 

нашите визии,  да преодолеем насилнически модели на поведение, за да създадем 

безопасни и сигурни училища. 

5. Обяснете, че участниците в групата ще използват мисловната карта, за да определят 

действията, които искат да предприемат и да преценят как да ги превърнат в 

реалност. 

6. Разделете младите хора на групи от по 4–5 човека и дайте на всяка група лист хартия 

за флипчарт. 
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7. Поканете всяка група в рамките на пет минути да обсъди каква е идеята им за 

действие. Помислете за вашите колажи за визията и дейността, в която 

участвахте, за да създадете безопасни и сигурни класни стаи/училища. Коя визия 

бихте искали да продължите да разработвате? 

8. В центъра на листа хартия всяка група може да запише своята визия. 

9. След това закачете флипчарт със следните въпроси на стената:  

• Какви ресурси ще са ви необходими, за да превърнете тази визия в реалност? 

• Кой трябва да работи с вас? Да ви подкрепя? 

• Кои са настоящите ви силни страни, на които можете да се опрете? 

• Кой ще се присъедини към вас за изпълнение на вашата дейност и кога? 

• Какъв вид действия можем да използваме? 

• Какви потенциални предизвикателства ще трябва да преодолеете? 

10. Поканете всяка група да работи по мисловната карта и въпросите, като добавя нови 

разклонения с идеи. 

11. След 15 минути, поканете групите да поставят своите мисловни карти на пода в кръг, 

на безопасна дистанция.  

12. Помолете групите да обиколят по кръга всички карти и да прочетат идеите на 

другите групи. 

13. Приканете групите да задават въпроси и да разберат повече за мисловните карти на 

своите съученици.  

14. Дайте им още 5 минути да прибавят още елементи към мисловната си карта, за да 

се уверят, че всички идеи се включени. 

15. След изтичането на 5-те минути, поканете групите да споделят своите мисловни 

карти с голямата група в рамките на по 2–3 минути. 

 

 

Част Б: План за безопасно и сигурно училище 

 

16. Обяснете, че сега, въз основа на мисловните карти на малките групи, ще изработите 

заедно План за безопасно и сигурно училище. Ако има 1–2 идеи, които групата 

откроява като наистина вълнуващи, поговорете как можете да ги включите във 
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вашия План за безопасно и сигурно училище, интегрирайки и други чудесни идеи от 

други мисловни карти. Ако има няколко различни идеи и цялата група е убедена, че 

могат да работят по повече от един План за действие, моля продължете. Като 

алтернатива може да обсъдите как можете да завършите един План за действие и 

да преминете на следващия. Не забравяйте, промяната на нормите отнема време и 

за постигането ѝ може да са необходими много на брой проекти или стратегии. 

17. В предната част на стаята, запишете следните подзаглавия и обсъдете с младите 

хора какво искат да правят. Включете следната информация 

● Име на Плана за безопасно и сигурно училище: 

● Име на групата: 

● Начална и крайна дата: Кога искате да стартирате и приключите 

изпълнението на вашия План за безопасно и сигурно училище? 

● Място: Къде ще бъде изпълняван Плана за действие за безопасно училище? 

● Визия / Цел: Защо искате да направите това? Посочете визията или целта.  

● Нормата(те), която(които) ще преодолявате: За преодоляването на кои 

норми е разработен? Запишете нормата, по която сте избрали да работите. 

● Позитивни норми (предотвратяващи насилието): Кои позитивни норми 

можете да надграждате? 

● Поетапен план: Какви са отделните етапи, включени в Плана за действие 

и какъв е предвиденият график за изпълнението им? Изгответе поетапен 

план, включително хората, които отговарят за всеки етап и предвидения за 

всеки етап график. 

● Ресурси: Какви ресурси ще ви трябват? Помислете за всички неща (напр., 

хора, средства, материали), които ще са ви необходими, за да изпълните тази 

дейност.  

● Бюджет: Какъв е вашият бюджет? Имате ли бюджет за плана? 

Разполагате ли с ресурси, с които да го обезпечите? 

● Маркери за напредъка: Какви са краткосрочните промени, които искате 

да видите като резултат от вашия план? Проучете какво очакват, харесва 
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и искат да видят в резултат на действието участниците. Помислете за неща, 

като например брой хора, вид лични промени или промени в училище, и т.н. 

18. Приключете дейността като поздравите всички за техния план и им пожелаете успех 

в постигането на напредък по него.  

19. Поканете ги да закачат плана на сигурно място (напр. ако е сигурно на стената на 

класната стая/клуба), така че да могат редовно да го проверяват. 

 

Забележка: Подкрепянето на младите хора за координиране и изпълнение на Плана може 

да отнеме време. В идеалния случай младите хора могат да поемат водещата роля, като 

възрастните им помагат, при нужда. Както беше споменато, младите хора могат да решат 

да работят по няколко плана за действие, като от вас ще зависи да решите кой е най-

ефективният начин да координирате това. 

 

Идеи за творческо представяне на вашата визията (адаптирано от материали на 

Equitas):  

Творческа дейност: графити, театър, музика, поезия 

Аудио-визуални материали: филм, кратки филмчета, заснети със смартфон (cellphilms), 

снимки, подкаст 

Печатни материали: брошури, плакати, списания/брошури от няколко страници  

Дигитални материали: блогове, влогове, социални медии, видеоигри 

Събития: спортен турнир, младежки форум, почерпка, фотоизложба, конференции 

Семинари: обучения, публични лекции, обмен на умения 

Кампании: петиции, медийни кампании, агитация 

Наставничество: ролеви модели, ментори на младежи, междупоколенческо 

наставничество 

Обединения: митинг/шествие на съмишленици, мрежи, срещи с ключови действащи 

лица 
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Модул 4: Напредък: Анализиране 

(рефлексия) на това, което сме научили и 

какво ще продължим да правим в бъдеще 
 

Какво е включено в модул 4: Напредък: Планиране на работата за промяна  

Тема 4.1: Промяната отнема време: Как да поддържаме постоянство 

Дейност 11: Роза, розова пъпка, тръни 

Дейност 12: Тържествено отбелязване и споделяне с вашето училище 

 

Тема 4.1 Промяната отнема време: Как да поддържаме 

постоянство 

Време: 1,5–2 часа 

 

Обзор – Социалните норми са неформални правила, които ръководят поведението 

Социалните норми са неформални правила, които ръководят поведението. Влиянието на 

нормите често не е явно, но въпреки това е силно. Чалдини и кол., (1990 г.) описват два 

вида норми: норми, които описват (вярвания за това какво правят хората) и предписващи 

норми (колко добре техните действия са приети от групата). Хората спазват обществените 

норми по различни причини, но често причината е, защото очакват одобрение за 

спазването на правилата и избягване на наказанието за нарушаването им (Cislaghi и Heise, 

стр.20).  

Въздействието на тези норми, често е трудно доловимо, но много ефективно. Когато се 

опитваме да разберем въздействието им, търсим „референтните групи“ или хората, чието 

мнение е важно за другите и те се съобразяват с него (CARE, 2017 г.). Можем да вникнем в 

нормите и като разгледаме санкциите, които се проявяват при нарушаването им, като това 
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е и начин да разберем как влияят референтните групи. Санкциите се определят като 

очаквано мнение или реакция относно  дадено поведение, като ние сме по-загрижени за 

санкциите, налагани от хората, чието мнение е важно за нас (CARE, 2017 г.). 

Време за размисъл (рефлексия):  

Кое е най-интересното нещо, което научихте за социалните норми? Какво ви 

изненада най-много? 

Да продължим напред - Какво трябва да имаме предвид относно промяната на 

социалните норми? 

Постигането на промяна в поведението може да е свързано с предизвикателства, за него е 

нужно време и търпение, а може да има и ответна реакция. Социалните и културните 

норми често са негласни, но спазването им се налага ефективно в различните общности. 

Това помага: 

● те да бъдат определени и назовани; 

● да бъдат оспорени; 

● да бъдат разграничени от личните нагласи и вярвания; 

● да се установи пространството, в което има споделени норми и да се забележи, че 

се променят. 

Проявете постоянство. Да промените себе си, своите връстници и вашата местна общност, 

и след това да продължите към другите е по-ефективно; това е подход по-скоро „отдолу 

нагоре“, отколкото „отгоре надолу“. 

Направете връзка. Свържете се с другите, които също се опитват да направят промяна. 

Споделяйте идеи, трудности, успехи. 

Бъдете търпеливи. Осъзнайте, че промяната отнема време. 

Обърнете се към сърцето, ума и ръцете. (Crutchfield, 2018 г.).  

За да се променят общоприетите норми е необходимо дълго време и е нужно търпение и 

постоянство. Нормите са дълбоко вкоренени. Най-добрите резултати за намаляване на 

насилието се получават при интервенции, ориентирани към промяна на нормите. 
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Когато разберете как изглежда насилието във вашето училище, какви видове насилие се 

наблюдават, спрямо кого, къде и кога се проявява насилие, какви събития се случват най-

често преди да се прояви  насилие, толкова по-добре можете да планирате как да 

продължите. Например, когато научите повече за насилието, което се наблюдава във 

вашето училище, можете да разпространите информация за вредите от него като цяло и да 

улесните хората да се противопоставят на нормите, свързани с насилието (напр., че винаги 

има насилие, че няма смисъл да се сигнализира, защото така или иначе никой нищо няма 

да направи, или че момичетата са просто по-слаби). Следва да се отбележи, че 

информацията, за жертвите на насилие трябва да остане поверителна. Вие искате да 

промените нормите, без неволно да причините още по-голямо заклеймяване и вреда на 

отделен човек или група хора. 

Подкрепяйте просоциалните норми и нормите, които се противопоставят на насилието и 

насърчават мира. Като хора сме  склонни да надценяваме лошите събития или поведения 

и да подценяваме добрите. (СЗО и JMU, 2019 г.; Bregman, 2020 г.).  

Повишаване на информираността – Подкрепете оспорването на стереотипите сред 

връстниците (СЗО и JMU, 2009 г.). Можете да направите това като използвате 

любопитството към представата за някои факти, например ако някой предположи, че не е 

възможно да се отървете от насилието, вие можете да предложите по-реалистична 

картина. 

Подкрепяйте кампании за промяна на норми, които се срещат там, където живеете, 

например кампания „истинските мъже не удрят жени“, подкрепяща промяната на нормите 

относно насилието от страна на мъжете (Salter, 2015 г.).  

Един начин да се  въздейства за промяна на социална норма е чрез договаряне. 

Обществените норми може да са резултат на социална договорка, т.е. ако се държите по 

този начин, ще спечелите това. (Ensminger и Knight, 1997 г., стр.3). Тези норми могат да 

бъдат променени с използването на тази логика. 

Заключителни разсъждения 

● Постигането на промяна е трудно и е необходимо да се експериментира, за да се 

види какво работи при вас. Записвайте си какво сте изпробвали (и как точно; какво 

е направено), дали е било адаптирано или може да бъде адаптирано и кое от тези 

неща е проработило и кое не. 
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● Промяната може да е бавна. 

● Не се отказвайте и бъдете постоянни. 

● Всяка малка промяна е важна, често стимулирането на малка промяна е по-

ефективно от призоваването за мащабна промяна.  

● Когато откриете насилие, уверете се, че можете да го определите и да намерите 

начин веднага да го преодолеете чрез посредничество. Уверете се преди всичко, че 

поддържате безопасността на младите хора и им осигурете помощта и подкрепата, 

от която се нуждаят. 

● Работете с всички поколения, като привличате в процеса деца, млади хора и 

възрастни. 

Дейност 11: Роза, розова пъпка, тръни  
(адаптирано по материали на Къри и кол., 2019 г.) 

 

Цел: За да отбележите вашия успех, очертайте следващите си стъпки и планирайте как да 

споделите вашата работа с училището/общността. 

  

Материали: Хартия за флипчарт и маркери; цветна хартия в 3 цвята, ножици 

 

Време: 1,5 часа  

  

МЕТОТД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ 

  

Преди да започне дейността: 

Вземете три различни цвята хартия и преди да започне дейността изрежете от съответния 

цвят хартия фигури на „рози“, „бодли“ или „цветни пъпка“. Направете ги достатъчно 

големи, така че участниците да могат да записват на тях идеите си. 

  

По време на дейността:  

В тази дейност ще преминете през следните стъпки: 

1. КАКВО: Обобщете вашите успехи, предизвикателства и основните неща, които сте 

научили в няколко ключови послания. 

2. КОЙ: Преценете кой трябва да чуе тези ключови послания. 
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КАК / КЪДЕ / КОГА: Помислете за най-сполучливия креативен метод, чрез който да 

споделите тези ключови послания, включително форум за обсъждане на 

следващите стъпки. 

3. СПОДЕЛЕТЕ! 

  

Част А) КАКВО: Обобщете вашите успехи, предизвикателства и основните неща, които сте 

научили в няколко ключови послания. 

1. Обяснете на групата, че ще разгледат 3 категории през метафората за роза – успехи 

(рози), предизвикателства (тръни), най-важното, което са научили (розови пъпки). 

Дейността е описана по-долу като упражнение с изрязани от хартия форми, но 

можете да я изпълните и като драматизация, песен, поезия или друга артистична 

форма по ваш избор. 

2. Вземете хартия за флипчарт и я изрежете под формата на розов храст – само няколко 

клонки, които излизат от земята. Групата ще добави рози (успехи), тръни 

(предизвикателства) и розови пъпки (най-важното, което са научили) с кратко 

писмено описание на всеки добавен елемент. 

3. Насочващите въпроси за всяка категория са следните: 

1. РОЗИ - Успех: Какво се получи добре? С какво от това, което групата успя 

да направи се гордеете най-много? 

2. ТРЪНИ - Предизвикателства: С какви предизвикателства се сблъскахте в 

хода на работата? Кой се сблъска с тях в най-голяма степен? Какво 

направихте, за да се опитате да се справите с тези предизвикателства? 

3. РОЗОВИ ПЪПКИ - Наученото: Какво научихте от разглеждането на 

социалните норми? Какво по-различно ще направите следващия път? Как 

можете да предвидите и да се справите с предизвикателствата 

следващия път? Какви възможности се появиха чрез проекта? Кои 

възможности се нуждаят от „растеж и грижи“? 

4. След като сте направили „мозъчна атака“, за да определите вашите рози, бодли и 

розови пъпки, обобщете ги в ключови послания, които можете да споделите във 

вашето училище и общността? 

  

Част Б) КОЙ: Преценете кой трябва да чуе тези ключови послания. 

В групата обсъдете, с кого бихте искали да споделите това което сте научили? За кого 

това може да е полезно и да поиска да научи повече? (напр. съученици, учители, 
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родители/настойници, членове на общността). Как информацията може да подкрепи 

вземането на решения в бъдеще? 

5. Кой ще има полза да научи това? 

6. Кой има нужда от тази информация за своята работа с младите хора? 

  

Част В) КАК / КЪДЕ / КОГА: Помислете за най-подходящия креативен метод, чрез който да 

споделите тези ключови послания, включително форум за обсъждане на следващите 

стъпки.  

1. Кой е най-добрият формат за споделяне на ключовите послания (в писмена 

форма, лично, в някаква креативна форма)? 

2. Какви креативни методи можем да използваме, за да споделим тази 

информация? 

3. Има ли някакви събирания в училището или форуми, където можете да 

помолите да направите презентация? 

4. Има ли онлайн общности, за които може да представлява интерес да 

научат за някои от дейностите, които сте предприели във вашето 

училище? 

5. Разгледайте различните аудитории и се запитайте „трябва ли да 

разработим няколко различни метода за споделяне, за да достигнем до 

всяка аудитория по ефективен начин?“ Например, може да трябва да 

представите наученото от вас по по-различен начин пред клас от 

десетгодишни ученици, отколкото пред социален работник, работещ в 

сферата на закрилата на детето.  

 

7. СПОДЕЛЕТЕ С ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ/ОБЩНОСТ!  

Разгледайте:  

○ Кой? Кого бихме искали да поканим на нашето тържество? 

Помислете за различните нива на модела на социалната сруда 

(екокарта): семейство, приятели, учители, членове на общността, 

длъжностни лица и т.н. 

○ Къде? Къде ще е удобно да се проведат събития за представяне на 

наученото? 

● Кога? Кога е подходящото време и дата? 
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● Какво? Какво трябва да разработите или да занесете, за да помогнете за 

представянето на вашата идея? Какво можете да осигурите, като 

например закуски и вода, за присъстващите на събитието? 

● Как? Как ще фасилитирате процеса? Как ще споделите вашите идеи? 

 

Дейност 12: Тържествено отбелязване и споделяне с 

вашето училище  
(адаптирано по материали от Международния институт за правата и развитието на детето и 

Филми за всички (Films for All), 2020 г.) 

 

Цел: Да се отбележи постигнатото от участниците и да се представи част от работата с 

училището, както и да се планират следващите стъпки. 

 

Време: 1 час  

 

Материали: сертификати, закуски и други материали, които са свързани с вашата група 

 

МЕТОД: ПРИСЪСТВЕНО ЗАНЯТИЕ С ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ 

 

ЧАСТ А: Тържествено отбелязване 

1. Поканете участниците да се съберат, за да отпразнуват извършената работа. 

2. Помолете всяка група за 30 минути да подготви видео, скеч, творчески 

материал, история, песен и т.н., за да представи успехите, наученото и техния 

План за действие за безопасно училище. 

3. Подредете столовете, украсете стаята, осигурете закуски, ако е безопасно да 

се направи това. 

4. Поканете всяка група да представи подготвеното в рамките на 5 до 7 минути. 

5. За приключване на дейността, поканете участниците да застанат в кръг (като 

спазват безопасна физическа дистанция). 

6. Поканете всеки участник да сподели едно нещо, с което се гордее и едно 

нещо, което планира да направи в бъдеще. 

7. Ако планирате да прилагате друг План за действие или да ревизирате 

сегашния План за действие, обсъдете заедно следващите си стъпки. 
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8. Връчете сертификат на всеки участник, ако е подходящо в този момент, а 

иначе може да е най-добре това да се направи в края на срока или в края на 

годината. 

9. Приключете дейността като благодарите на всички за това, което са 

споделили. Ако групата се събере отново, за да продължи да работи заедно, 

планирайте следващата среща. 

 

ЧАСТ Б: Споделете с вашето училище 

1. Въз основа на плана, който изработихте в предишната дейност, споделете 

наученото с училищната общност, по начин, който е подходящ за вашата 

група. 

2. Това е чудесна възможност да бъдат ангажирани повече деца и млади хора, 

и да ги поканите във вашата група! Тези млади хора може да пожелаят да се 

включат във вашите следващи стъпки. 

3. Покажете как ще продължи работата и вашите цели, идеи и следващи стъпки. 

Това ще изглежда по различен начин за всяка група. Целта е да се информира и ангажира 

по-широка група, така че можете да го направите по всякакъв начин, който смятате за най-

подходящ. 
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