
„КАК ДЕЦАТА НА СВИЛЕНГРАД 

СЕ НАУЧИХА ДА СПАЗВАТ 

ПРАВИЛАТА!”
Иновативни програми за превенция 

на насилие,противообществени 

прояви и отпадане от училище.









Децата –наши или ваши…
 Днес живота е изпълнен с редица обстоятелства,които в повечето случаи 

оказват влияние върху психиката на човека.Ангажирани в работата си и 
професионалните си задачи,хората се дистанцират и не обръщат 

достатъчно внимание на семейството си,а от това страдат най-вече 
децата.В училище педагозите се занимават с тях,но преди всичко 

поднасяйки им научна информация,а децата имат нужда да разговарят с 
тях, да бъдат изслушвани,разбирани и най-вече – обичани.



Детска полицейска академия –Началото…

Годината е  2007 - за първи път в Свиленград се поставя началото на
Детска полицейска академия.

На празника на полицията -8-ми ноември  започва работа първата група от 15  деца. 
С всяка следваща година желаещите да вземат участие в групите на ДПА стават повече и 

повече….и така до 2016г. -9 броя групи във всички училища -409 деца от общини Свиленград и 

Любимец са преминали през обучението на ДПА.



Занятията с децата започваха и свършваха на един дъх!



Децата участици в ДПА получаваха много полезна 
информация, а и се забавляваха...



Работата ни продължи като добрите практики се 

прилагат ежегодно.



НО ДЕЦАТА …ПОРАСНАХА!
ПОЖЕЛАХА ДА ПРОДЪЛЖИМ…В МЛАДЕЖКИ ГРУПИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ!



Резултатите от обученията на децата от ДПА и 
Младежките групи:
 Децата  и младежите на 100% отговарят със задоволство за участието си в  тези 

извънкласни дейности.Най- много им допадат практическите занятия и иновативните 
методи на работа . Децата отбелязват,че научават повече, за своята безопасност,да бъдат 
отговорни и внимателни,както и  да бъдат за пример на другите деца.

 Включвайки се в Младежките групи те придобиват опит и стават обучители “Връстници 
обучават връстници”- въведена като практика  в две от учебните заведения в община 
Свиленград

 Родителите – Благодарят за отделеното време за децата им.Наблюдават положителна 
промяна в поведението им.Децата се стремят  да бъдат  отговорни ,дисциплинирани и 
организирани.Родителите споделят“Детето ми е впечатлено“,“Обсъждаме винаги след 
занятия какво е научило“.

 Според обучителите децата  участват активно и с желание.

 За да се изследва  ефектът на програмата  ДПА  върху посещаемостта  на учебни занятия 
и поведението на децата в ОУ“Ив.Вазов“ и СОУ“Д-р П.Берон“ бе направено  проучване 
през 2014г. за броя на отсъствията и противообществените прояви на деца,които са 
участвали в ДПА  в четвърти клас.През следващите три учебни години / в пети,шести и 
седми клас/ децата от ДПА имат с 30% до 50%  по-малко отсъствия .Децата посещавали 
групите  от ДПА нямат наказания  и противообществени прояви. 



Стъпка по стъпка…
 Избор на екип за работа по изградена система и 

последователност.

 Работа с деца от 2-4 клас-”Работа на полицията в 
училищата”-Национална програма.

 ДПА с деца от 4-ти клас.

 “Малък или голям- стъпки към тинейджърите”! 
Работа с педагогическите 
съветници.Програма”Силни без насилие”.

 Младежки групи за превенция



Екипът , без които нямаше да бъдем днес това, което сме:



Благодаря за вниманието!

با تشکر از شم

آپ کا شکریہ

شكرا

مننه

آپ کا شکریہ

sağol
Изготвила:Инспектор ДПС 

при РУ-Свиленград - Зина Гочева


