,,НЕ - НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ’’
ОБОЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИ В
МКБППМН при Община Белослав
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в община Белослав и със съдействие от училищните ръководства.
Проведе проучване с цел ,,Да спрем тормоза в училище’’ и под мотото ,,Не ме
тормози, а ме прегърни’’, кампанията се проведе сред учениците във връзка с
училищния тормоз.
В проучването участваха ученици от IV клас ; V клас ; VIII клас и X клас.
На 05.03.2018 г./вторник/ в рамките на един учебен час, на учениците бе
предложена анкетна карта във връзка с Тормоза и насилието сред подрастващите.
Децата бяха помолени честно и спокойно да отбелязват отговорите си върху листа.
Беше им обяснено, че проучването е анонимно и резултатите от него ще помогнат за
справяне с проблема.
В анкетата са включени въпроси, даващи възможност на децата да оградят повече от
един отговор, и такива, изискващи посочването само на един отговор.

В приложение с горе изложеното, провеждането на кампанията се
проведе както следва:
•Анкетна карта;
• Беседа;
• Осигурени фланелки във връзка с ,,Денят на розовата фланелка’’;
• Информационни материали;
Резултатите от попълнените въпросници са следните:
1. Ставал ли си свидетел на тормоз от дете на друго дете в твоето училище, какво
правят децата, които тормозят други деца? (Можеш да оградиш повече от един
отговор.)
а) блъскат, удрят другите деца;
42 отговора
б) заплашват ги;
14 отговора
в) обиждат ги, псуват ги, измислят
им
43 отговора
неприлични прякори;
г) дразнят ги;
27 отговора
д) взимат им от нещата;
10 отговора
е) говорят зад гърба
им,разпространяват
28 отговора
за тях неверни неща, клюки;
ж) изнудват ги;
2 отговора
з) настройват другите деца срещу
24 отговора
тях;
и) искат им пари;
3 отговора

й) друго (посочи
какво):................................

1 отговор
(Взимат им нещата и ги
крият)

2. Къде се случва децата да бъдат тормозени: (Може да оградиш повече от един
отговор)
а) в класната стая;
11 отговора
б) по коридорите;
48 отговора
в) в тоалетните;
18 отговора
г) пред бюфета;
0 отговора
д) на двора на училището;
38 отговора
е) на улицата;
24 отговора
ж) в квартала, пред блока;
6 отговора
з) на друго място (посочи
2 отговор (навсякъде)
къде):................
3. Случвало ли се е досега теб да те тормозят през тази учебна година?
а) да – 17 отговора
б) не – 38 отговора
4. Ако ти се е случвало да те тормозят през тази учебна година, колко често?
а) всеки ден;
3 отговора
б) няколко пъти през седмицата;
в) веднъж седмично;
г) един път през месеца;
д) по-рядко от един път през
месеца;
е) досега не се е случвало да ме
тормозят.

3 отговора
0 отговора
15 отговора
6 отговора
28 отговора

5. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
а) от твоя клас;
18 отговора
б) от други класове;
10 отговора
в) от твоя клас и от други класове; 9 отговора
---------------------------------------------- ---------------------------------------------------а) момчета;
11 отговора
б) момичета;
6 отговора
в) момчета и момичета
6 отговора
6. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха:
а) сами;
20 отговора
б) с тях имаше и други деца, които 8 отговора
също те тормозиха;

в) с тях имаше и други деца, но те
само гледаха.

11 отговора

7. Случвало ли се е някой да те тормози през тази седмица?
а) да – 2 отговора
б) не – 53 отговора
8. Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого? (Може да оградиш повече от
един отговор)
а) казах на някого от учителите;
25 отговора
б) казах на майка ми;
16 отговора
в) казах на баща ми;
12 отговора
г) казах на брат ми/ на сестра ми;
8 отговора
д) казах на приятели;
9 отговора
е) казах на друг човек (на кого)
0 отговора
.......................
ж) не казах на никого;
7 отговора
з) досега не се е случвало да ме
27 отговора
тормозят.
9. Ако си казал на някого, това помогна ли ти, доведе ли до спирането на тормоза?
а) да;
10 отговора
б) не;
8 отговора
в) досега не се е случвало да ме
37 отговора
тормозят.
10.Виждал ли си да тормозят други деца в училище?
а) да – 49 отговора
б) не – 6 отговора
11.Колко често си виждал да тормозят други деца в училище?
а) всеки ден;
16 отговора
б) няколко пъти през седмицата;
14 отговора
в) веднъж седмично;
5 отговора
г) един път през месеца;
6 отговора
д) по-рядко от един път през
10 отговора
месеца;
е) не съм виждал да тормозят други 4 отговора
деца.
12.Ако си виждал да тормозят други деца в училище, казвал ли си на някого за
това?
а) да, на някой от учителите;
12 отговора
б) да, на приятели;
13 отговора
в) да, на родителите;
3 отговора

г) да, на брат ми/ на сестра ми;
д) да, на други възрастни (посочи
на кого)...............
е) не съм казвал на никого;
ж) не съм виждал да тормозят други
деца.

7 отговора
0
15 отговора
5 отговора

13.Виждал ли си да тормозят деца извън училище?
а) да – 19 отговора
б) не – 36 отговора
14.Случвало ли се е ти да тормозиш друго дете през тази учебна година?
а) почти всяка седмица;
0 отговора
б) почти всеки месец;
0отговора
в) един-два пъти през учебната
14 отговора
година;
г) не се е случвало да тормозя друго 41 отговора
дете през тази уч. година
15.Кой ти помага най-много, ако се случи някой да те тормози
а) някой от учителите;
б) майка ми;
в) баща ми;
г) брат ми или сестра ми;
д) приятелите;
е) друг човек (посочи
кой)...................................
ж) никой;
з) досега не се е случвало да ме
тормозят.

11 отговора
15 отговора
5 отговора
3 отговора
9 отговора
1 отговор (момичета от по-горен
клас)
0 отговора
11 отговора

16.Има ли в твоя клас деца, които често са тормозени от други деца?
а) да – 32отговора
б) не – 23 отговора
17.Ако има, колко са на брой? ...............................
 1 отговор: “Едно-две деца”
 2 отговора: “Две деца”
 52ученика не са отговорили на въпроса

18.Ти си пол:
а) момче – 25 отговора
б) момиче – 30 отговора
17. В твоето училище има ли психолог?
а) да - 40 отговора
б) не - 15 отговора
20. Ако има би ли споделил/а за проблемите си с него?
а) да - 49 отговора
б) не - 6 отговора

Според петдесет и петте деца, попълнили въпросника, в тяхното училище найразпространените форми на тормоз са: обиждане, псуване, измисляне на неприлични
прякори (43 отговора); блъскане, удряне на други деца (42 отговора);
разпространяване на неверни неща, клюки за други деца (28 отговора); дразнене (27
отговора); настройване на другите деца срещу жертвата на тормоза (24 отговора);
заплашване (14 отговора).
Най - често посочваните места, където децата биват тормозени са: коридорите (48
отговора); дворът на училището (38 отговора); улицата (24 отговора); тоалетните (18
отговора); класната стая (11 отговора).
Тридесет и осем деца посочват, че досега, през тази учебна година, не се е
случвало да бъдат тормозени. Петнадесет ученика посочват, че през тази учебна
година са били тормозени по-рядко от един път през месеца. Почти толкова- шест
деца, заявяват, че през тази учебна година са тормозени един път през месеца. Трима
посочват, че през тази учебна година са тормозени всеки ден. Също три са отговорите:
“Няколко пъти през седмицата”.
Жертвите на тормоз посочват, че децата, които са
ги тормозили са предимно от техния клас и от други класове. Насилниците са момчета
(11 отговора), момичета (6 отговора), момчета и момичета (6 отговора).
Близки са отговорите, посочващи броя на децата насилници. Единадесет
седмокласници отбелязват, че заедно с децата, които са ги тормозили, е имало и други
деца, но те само са гледали. Двадесет деца посочват, че насилникът е бил сам. Осем
ученици отбелязват, че с насилниците е имало и други деца, които също са
упражнявали тормоз.
От анкетата става ясно, че децата жертви на тормоз са споделили за проблема с
приятели (9 отговора), с майка си (16 отговора), с учителите (25 отговора). Седем
малолетни не са казали на никого.
След споделяне на проблема, при десет деца тормозът е спрял, а при осем- не.
От анкетираните петдесет и пет деца четиридесет и девет са виждали да тормозят
други деца в училище. Шест ученика дават отрицателен отговор.
Значително по-голям е броят на отговорите на зададения въпрос “Колко често си
виждал да тормозят други деца в училище?” Шестнадесет ученици заявяват: “Всеки
ден.”, четиринадесет- “Няколко пъти през седмицата”, шест- “По-рядко от един път
през месеца”, шест- “Един път през месеца”, пет- “Веднъж седмично”, четири- “Не
съм виждал да тормозят други деца”.

Свидетелите на училищен тормоз са споделили за видяното с приятели (13
отговора), с някой учител (12 отговора), с родителите (3 отговора). Петнадесет не са
казали на никого.Седем са споделили,ч е са споделили с брат/сестра си.
Участници в анкетата споделят, че тридесет и шест от тях са виждали да
тормозят деца извън училище, а деветнадесет- не са.
Четиридесет и един ученика отговарят, че не се е случвало те да тормозят друго
дете през тази учебна година. Четиринадесет от анкетираните признават, че те са
тормозили друго дете един-два пъти през тази учебна година.
Жертвите на тормоз споделят, че най-много помощ са получили от приятели (9
отговора), от някой учител (11 отговора), от брат им или от сестра им (3 отговора), от
майка им (15 отговора), от баща им (5 отговора), от друг човек (записано е:
“Момичета от по-горен клас”-1отговор), а единадесет- “Досега не се е случвало да ме
тормозят”.
На въпроса “Има ли в твоя клас деца, които обичат да тормозят другите?”
седмокласниците отбелязват: да (32 отговора), не (23 отговора). На въпроса свързан с
пол анкетираните са отговорили, че /25 момчета и 30 момичета/ са дали своите
отговори.
Относно дали в училището има психолог всичките децата са отговорили, че
четиридесет имат психолог, 15 са отговорили, че нямат, но биха споделили за
проблемите си с него, четиридесет и девет отговора ,,да’’ и шест отговора ,,не’’.
Отговорите на децата са обобщени от МКБППМН при община Белослав.
Инж. Светла Колева: ........../П/....................
Зам. кмет и председател на МКБППМН при община Белослав
Теодора Георгиева: ............/П/.....................
Секретар на МКБППМН при община Белослав

