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ЦЕЛ- Зачитане на правата на детето и неговите интереси чрез изготвяне  на 

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

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

от предучилищна възраст, ангажиране на родителската общност и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение в дух на толерантност. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Развитие на умения у специалистите, свързани с отглеждането, 

възпитанието и образованието на децата от предучилищна възраст за 

разпознаване агресивното поведение и използване техники за редуциране на 

агресията. 

 

2. Увеличаване ангажираността на родителите и преоткриване възможностите 

на семейната среда за емоционално-психологическа близост между деца и 

родители. 

      

3.Информационно обезпечаване, придобиване на социални умения и умения 

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

4.Овладяване на агресията при децата от предучилищна възраст. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Координиране на работата на комисията в детската градина с 

териториалните структури на органите за закрила на детето на основание 
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споразумение за сътрудничество помежду им       

                                                                             Срок : м. Септември 2019г. 

                        Отговорник: Директор 

2.Актуализиране длъжностните характеристики на категориите служители , 

работещи с деца в детското заведение. 

                   Срок : м.Септември 2019 г. 

                          Отговорник : Директор 

3.Индивидуални консултации с родители за превенция на агресията при 

необходимост. 

                                Срок: уч.2019 / 2020 г. 

                              Отговорник: Директор 

4. Използване при нужда на механизма за противодействие на  тормоз между 

децата в детската градина чрез  алгоритъма  за  неговото  прилагане,  

утвърден  от  министъра  на образованието и науката.  

                                  Срок: уч.2019 / 2020 г. 

                               Отговорник: Директор,  

            председател на комисията,учители 

5.Участие на учители в обучения на подходящи теми организирани от  

институции      

                                Срок : уч.2019 / 2020 г. 

                Отговорник : Директор, учители 

6.Осигуряване на възможност за включване на деца в допълнителни дейности 
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на територията на детската градина 

                              Срок : м. Септември 2019 г. 

                               Отговорник : Директор 

7. Дейности  по превенция на тормоза и насилието . 

 7.1. Изготвяне съвместно с децата на правила за поведението им в групата . 

7.2. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование в педагогически ситуации, в заниманията по 

интереси.  

 7.3. Активно партньорство с родителите за откриване на причините за 

агресия и тяхното преодоляване. 

7.4.Включване на подходящи теми в дейността на «Отворени врати за 

родители» 

                                  Срок : уч.2019 / 2020 г. 

                                    Отговорник :учители 

8. Дейности  за  развитие  на  компетентностите  на  всички  членове на 

педагогическите екипи за  запознаване  с  различните  форми  на насилие и с 

техники за преодоляването им във вътрешно-  институционална 

квалификация: 

8.1. - „Играта като форма за снижаване и трансформиране на агресията в 

предучилищна възраст” /семинар/ 

 

8.2 „Играта и детските емоции” /дискусия ” 

                               Срок: м. Октомври 2019 г. 

                             Отговорник: Комисия 
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8.3. -Игри за превенция и редуциране на агресивни прояви . 

8.4.Конфликтите в детската група” -Дискусия-презентация. 

8.5. Мястото на музикалните и музикално – подвижните игри 

                                                                                        Срок: м. Ноември 2019 г. 

                      Отговорник: Комисия  

8.6. „Стимулиране на толерантност у децата от предучилищна възраст”.  

/лекционна форма                                                         Срок: м. Декември 2019 г. 

                       Отговорник: Комисия 

8.7. „Стратегии за разрешаване на конфликти”. /семинар/  

                                                                                              Срок: м. Януари 2020г. 

                       Отговорник: Комисия 

8.8. „Как да развием емоционалната интелигентност у децата”  

/лекционна форма/  

                                                                                         Срок: м. Февруари 2020 г.  

                       Отговорник: Комисия 

8.9. -„Игри, развиващи емоционалната интелигентност”. 

                         Срок: м. Март 2020 г 

            Отговорник: Комисия 

8.10. Управление на стреса в образователната среда и съхранение на 

учителите“                      

                                                                                               Срок: м. Април 2020 г. 

                                                                                              Отговорник: Комисия    

9. Дейности за преодоляване на проблемното поведение на детето и за 

справяне  със  затрудненията  му  с  приобщаването  в  образователния  

процес  и  в детската група, чрез прилагане на  една  или  повече  от  следните  
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дейности  за  въздействие  върху вътрешната мотивация с прякото 

сътрудничество и информирано съгласие на родителите :  

9.1. Разговор между детето и учителите в групата с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;  

9.2.Използване на посредник при решаване на конфликт;  

9.3.Консултиране на детето с психолог;  

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

общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;  

9.6. Насочване  на  детето  към  занимания,  съобразени  с  неговите 

потребности;  

                                  Срок: уч.2019 / 2020 г. 

                                Отговорник: Директор,  

            председател на комисията,учители 

 


