
ОЦЕНКА НА ТОРМОЗА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” 

ОТ  ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

Учебна 2017/2018 година 

 

Въпросникът са попълнили 260 ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев” на възраст 14 – 18 години. Разработен 

е от професор Пламен Калчев – част от Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в 

ПДТГ. Целта е оценка на тормоза. В  началото  на  учебната  2017/2018  година се отчитат следните резултати: 

1. В твоето училище какво правят учениците, които тормозя други ученици? (можеш да оградиш 

повече от един отговор): 

1. Блъскат, удрят другите деца – 10% 

2. Заплашват ги – 18%  

3. Обиждат ги, псуват ги, измислят им неприлични прякори – 44%  

4. Дразнят ги – 50%  

5. Взимат им от нещата – 16%  

6. Говорят зад гърба им, разпространяват за тях неверни неща, клюки – 46%  

7. Изнудват ги – 2%  

8. Настройват другите ученици срещу тях – 25% 

9. Искат им пари – 1%  

10. Пишат обидни неща в социалните мрежи; качват неприлични снимки или материали в интернет – 14%  

11. Изпращат гадни имейли и SMS-си – 8%  

12. Друго (посочи какво): не съм бил свидетел, не знам  - 27%  

2. Къде се случва учениците да бъдат тормозени: (можеш да оградиш повече от един отговор): 

2.1.  В класната стая – 41% 

2.2.  По коридорите – 39% 

2.3. В тоалетните – 10%  

2.4. Пред бюфета - 0 

2.5. В двора на училището – 10% 

2.6. На улицата – 28% 

2.7. В квартала, пред блока – 5%  

2.8. На друго място (посочи къде):не знам, не съм присъствал - 27%  

3. Случвало ли се е теб да те тормозят през тази учебна година в училище?  

3.1. Всеки ден – 3% 

3.2. Няколко пъти в седмицата – 2% 

3.3. Един път в седмицата – 3% 

3.4. По-рядко от един път в седмицата – 2% 

3.5. Досега не се е случвало да ме тормозят – 90% 

4. Ако се е случвало да те тормозят, кога започна тормозът? 

4.1. Преди две години – 7% 

4.2. Преди една година – 5% 

4.3. Преди около шест месеца - 0 

4.4. Преди един-два месеца – 1% 

4.5. През последните една-две седмици – 1% 

4.6.  Досега не се е случвало да ме тормозят – 86% 

5. Ако се е случвало да те тормозят, тези, които те тормозиха, бяха? 

    5.1. От твоя клас – 8%       

    5.2. От други класове – 5%      

    5.3. И от твоя клас, и от други класове – 3% 

    5.4. Досега не се е случвало да ме тормозят – 84%    

6. Ако се е случвало да те тормозят, тези, които те тормозиха, бяха? 

    6.1. Момчета – 7% 

    6.2. Момичета – 5% 

    6.3. И момчета, и момичета – 6% 

    6.4. Досега не се е случвало да ме тормозят – 82% 

7. Ако се е случвало да те тормозят, този, който те тормозеше, беше? 



    7.1. Сам – 2%  

    7.2. С него имаше и други, които също те тормозеха – 8% 

    7.3. С него имаше и други, но те само гледаха – 8% 

    7.4. Досега не се е случвало да ме тормозят – 82% 

8. Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого? (можеш да оградиш повече от един отговор): 

    8.1. Казах на някого от учителите – 4% 

    8.2. Казах на майка ми – 4% 

    8.3. Казах на баща ми – 2% 

    8.4. Казах на брат ми/на сестра ми -2% 

    8.5. Казах на приятели – 9% 

    8.6. Казах на друг човек (посочи): педагогически съветник 

    8.7. Не казах на никого – 6% 

    8.8. Досега не се е случвало да ме тормозят – 83% 

9. Ако си казал на някого, това помогна ли ти, доведе ли до спирането на тормоза? 

    9.1. Да – 15% 

    9.2. Не – 10% 

    9.3. Не съм казвал на никого – 4% 

    9.4. Досега не се е случвало да ме тормозят – 81% 

10. Когато отиваш на училище, безпокоиш ли се да не те тормозят? 

    10.1. Не, никога – 79% 

    10.2. Понякога – 15% 

    10.3. Често – 3% 

    10.4. Почти винаги – 3% 

11. Случвало ли се е ти да тормозиш друг ученик през тази учебна година? 

    11.1. Почти всяка седмица – 4% 

    11.2. Почти всеки месец – 3% 

    11.3. По-рядко от един път в месеца – 11% 

    11.4. Не се е случвало да тормозя друг ученик – 82% 

12. Има ли в твоя клас ученици, които обичат да тормозят другите? 

    12.1. Да – 40% 

    12.2. Не – 55% 

5% - не са дали отговор 

13. Ако има, колко са на брой? Един до трима, четирима 

(Не отговарят всички ученици на този въпрос) 

14. Има ли в твоя клас ученици, които често са тормозени от другите? 

    14.1. Да – 27% 

    14.2. Не – 67% 

6% не са дали отговор 

15. Ако има, колко са на брой? Един до трима 

(Не отговарят всички ученици на този въпрос) 

16. Как би постъпил, ако видиш няколко твои съученици да тормозят друг ученик от класа? (Посочи само 

един отговор, който най-добре съответства на твоето мнение.) 

    16.1. Ще се отдалеча, без да правя нищо: не е моя работа и не ме засяга – 8% 

    16.2. Ще ми стане жал, но няма да се намеся – 12% 

    16.3. Ще се намеся и ще защитя човека, когото тормозят – 56% 

    16.4. Ще поговоря с други съученици, за да накараме останалите да престанат – 20% 

    16.5. Ще се присъединя и аз към тормоза: то си е забавно и едва  ли е нещо много сериозно – 1% 

    16.6. Няма да направя нищо, но ще се приближа, за да гледам, защото ми е любопитно какво ще стане – 3%  

Според учениците в началото на учебната година, най-често прилаганата форма на тормоз е вербалната : 

”дразнене”  - 50%,„обиди и измисляне на неприлични прякори” – 44%  „говорене зад гърба и 

разпространяване на неверни неща, клюки”-46%.  

Рискови зони, където се случва тормозът са: класната стая и коридора в училището. 41% от анкетираните 

ученици споделят, че случаите на тормоз са съсредоточени в класната стая и според 39% - по коридорите. Това е 

предпоставака за работа на ниво клас. 

Определили се като Аз-тормозен са 10 % от анкетираните в началото на настоящата учебна година. 90% от 

учениците дават отговор „Досега не се е случвало да ме тормозят”. 



Анкетата очертава и образа на тормозещия - учениците споделят, че това е момче от техния клас. 

Момчетата по-често проявяват различни форми на тормоз, което се свързва с възрастови особености. 86% от 

учениците дават отговор „Досега не се е случвало да ме тормозят”. 

11% от анкетираните споделят, че се случва да тормозят друг ученик – по-рядко от един път в месеца.  

Очертан е образът на „Друг тормозещ“. 82% от учениците не определят себе си като хора, които упражняват 

тормоз над други - „Не се е случвало да тормозя друг ученик”. По - скоро споделят, че са свидетели на тормоз, а не 

жертва.  

2% от анкетираните отговарят, че учениците, които тормозят другите по-рядко са сами. 8% - дават отговор, 

че често с тях има други, които или пасивно наблюдават, или също проявяват тормоз. 82% от учениците дават 

отговор „Досега не се е случвало да ме тормозят”. 

На определилите себе си като тормозени е дадена възможност да посочат на кого са споделили за проблема. 

Учениците предпочитат да споделят с приятели - 9% от анкетираните са споделили проблема именно с техните 

приятели.  

4 % от анкетираните ученици, споделят с учители, с родители и 6% - не споделят с никого. Все още има 

ученици, които по една или друга причина не споделят, дори и с приятелите си. 83% от учениците дават отговор 

„Досега не се е случвало да ме тормозят”. 

По-голям е процента без положителен ефект от споделянето – 15%. 81% от учениците дават отговор „Досега 

не се е случвало да ме тормозят”. 

79% от учениците не се безпокоят от тормоз докато отиват на училище. Но факт е, че 15% от анкетираните 

проявяват безпокойство, макар и „понякога. 

На въпроса „Как би постъпил, ако видиш няколко твои съученици да тормозят друг ученик от класа?”, най-

висок е процента на отговорилите „Ще се намеся и ще защитя човека, когото тормозят” – 56% и „Ще поговоря с 

други съученици, за да накараме останалите да престанат” – 20%.  

Налице е подкрепа за жертвата в двата варианта – директна и индиректна. Проблема не се пренебрегва.  

 

Оценката на нагласите към тормоза: 

 

1. Форми на тормоз сред учениците: директни вербални форми (обиди, дразнене), индиректни вербални 

форми (опити за злепоставяне). 

2. „Горещите“ точки в училище: къде се случва тормозът – в класната стая, в коридорите. 

3. Характер на тормоза: групов, ограничен в рамките на класа; от ученици от и от двата пола. 

4. Основни канали за комуникация: с кого се споделя – с приятели, учители, родители и не се споделя.  Дали 

споделянето се е оказало ефективно – по-скоро „не”, когато е споделено с приятели. 

5. Нагласи към тормоза: Налице е подкрепа за жертвата в двата варианта – директна и индиректна. Проблема 

не се пренебрегва.  

 

В заключение: 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” осигурява доброжелателна ученическа среда за обучение и общуване. 79% 

от анкетираните не се безпокоят да идват на училище, което е добър показател за средата, която се осигурява. 

Най-висок процент от анкетираните определят, че е налична вербална и физическа форма на тормоз. Често 

тормозещи са техни съученици от класа им. Учениците не подкрепят тези, които тормозят другите и сами са 

готови да им се противопоставят, за да осигурят спокойна атмосфера в училище. Доверието в учителите не е 

нараснало и при нужда по-голям брой ученици биха се обърнали към приятелите за подкрепа, а родителите са 

на трето място. 

 

Училищният координационен съвет за противодействие на тормоза, насилието и агресията изготви план за 

противодействие на училищния тормоз между учениците в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” за учебната 2017 / 

2018 година 

 

 

 

 

Изготвил: Р. Пенева 


