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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 09.03.2016 год. 

Дискутиран проблем/тема: Не на насилието в училище 

Описание на проблема: Предвид зачестилите случаи на агресия в училищата, които наблюдаваме в 

новинарските емисии и сферата на дейност на фондация „Х&Д Джендър Перспективи“, ГСС предложи 

да се организира среща с учениците от училището в село Крепост на тема „Не на насилието в училище“. 

Участниците в групата се притесняват, че техните деца и внуци могат да станат извършители или жертви 

на тормоз в училище. Затова искат с помощта на фондацията да насочат усилията си в посока превенция 

на училищния тормоз.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Групата обсъди къде 

е най-удачно да с епроведе срещата с учениците. Единодушно се прие предложението беседата с тях да 

се проведе в читалището, а за гост- лектор да бъде поканена Андриана Иванова – представител на 

фондация „Х&Д Джендър Перспективи“. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе беседа срещу 

насилието в училище с учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Крепост. 

Ангажирани лица:  Димитрия Русева и Андриана Иванова 

Предприети действия: Училищното ръководство и учениците бяха запознати и поканени на 

планираната беседа. Срещата се проведе на 09.03.2016г. в сградата на читалището. На достъпен език 

Андриана Иванова разговаря с учениците за агресията и тормоза в училище, даде им възможност те 

самите да изразят мнение по темата, да зададат въпросите, които ги вълнуват и да получат насока към 

кого да се обръщат и как да се справят с проблемните съученици. 

Постигнти резултати: Учениците от село Крепост получиха ценна информация как да реагират и към 

кого да се обръщат в случай на агресия и тормоз в училище.  

 

Дата: 15.03.2016 год. 

Изготвил: Даниела Найденова  


