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I. Измерения на училищния тормоз 

   Училищният тормоз е съпътстван от множество проявления, които биха могли да 

оставят дълготрайни психологически последици в живота на децата вследствие на 

упражнено насилие, което е обект на настоящия механизъм. Тормозът в училище 

варира в широки граници: 

 Физически – причиняване на телесна повреда (удряне, блъскане, нанасяне на 

болка); 

 Психически – подигравателно отношение, дискриминация, заплаха, 

отхвърляне и пр.; 
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 Вербален – унизителни и оскърбителни словесни изрази; 

 Социален – избягване, игнориране, изолиране; 

 Сексуален – словесно, несловесно и/или физическо поведение (прякори и 

/или имена, коментари, подигравки, неподходящи докосвания, бележки, 

надписи и пр.); 

 Кибертормоз – разпространение на обидни, заплашителни и подигравателни 

текстови съобщения, материали, уронващи достойнството на детето. 

 

 Показатели на физическия тормоз: 

- Различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или 

чести червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от 

ухапване; 

- Неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително 

едносрични отговори; 

- Безпокойство и крайност в поведението; 

- От агресивност до пасивност; 

- Лоша представа за себе си; 

- Децата смятат, че са заслужили насилието; 

- Прекалена отстъпчивост на детето; 

- Влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, 

главоболие, отпадналост; 

- Влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище; 

- Чести отсъствия от определени часове. 

 Показатели на психическия тормоз: 

- Детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с 

връстниците си; 

- Агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на 

вниманието, упорито непослушание, самонараняване; 

- Внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на 

развитие на детето, бягане и криене, включително зачестили бягства от 

училище; 

- Загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска 

самооценка; 

- Употреба на алкохол, медикаменти, самозанемаряване; 

- Психосоматични симптоми. 

 Показатели на сексуалния тормоз: 

- Различни прояви на сексуално поведение и набор от действия, които са 

нехарактерни за съответната възрастова група деца. 
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II. Цели: 

   За постигането на позитивна учебна среда, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ ще 

работи за изграждането на система за управление на поведението, чрез формиране и 

утвърждаване на ценности, развитие и процедури, предотвратяващи насилието и 

тормоза както в класната стая, така и в училищната общност. 

1. Превенция на насилието и тормоза в училището; 

2. Повишаване осведомеността на всички участници в образователния процес за 

неприемливо поведение; 

3. Създаване на сигурна и безопасна училищна среда; 

4. Своевременна реакция в ситуация с агресивна проява; 

5. Разработване на система за интервенция и подкрепа на пострадал при проява на 

тормоз; 

6. Мотивиране на членовете на училищната общност за лична ангажираност и 

участието им в различни дейности по превенция и реакция при необходимост. 

 

III. Задачи: 

1. Прилагане на последователна и целенасочена политика от цялата училищна 

общност, и подкрепа от институциите; 

2. Утвърждаване на принципи и ценности за не насилие, основаващи се на 

комуникация, мотивация, корекция и добра организация; 

3. Разработване на система от мерки за реализиране на сигурна образователна 

среда; 

4. Проучване на микроклимата във всяка паралелка чрез скрининг; 

5. Анализ на данните и обобщаване на резултатите; 

6. Индивидуален подход при определянето на мерки; 

7. Изготвяне на календар за дейности по превенция и интервенция на ниво клас и 

на ниво училище. 

 

За учебната 2022/2023 г. Координационния съвет за противодействие на 

тормоза /КСПТ/ е в състав: 

 

Председател: Ралица Лалова 

 

Членове: 

1) Ирена Димитрова 

2) Мария Киркова 

3) Росица Нецова 

   При всеки конкретен случай в комисията биват включвани заинтересовани учители, 

класни ръководители, родители. 
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IV. Дейности по превенция: 

1. Дейности по превенция на ниво училище: 

Вид дейност Срок Отговорник 

Преглед и актуализиране 

(при необходимост) на 

етичния кодекс на 

училищната общност. 

м. септември 2022 г. Членове на КСПТ и 

училищен психолог 

Преглед и актуализиране 

(при необходимост) на 

Правилника за 

устройството и дейността 

на училището. 

м. септември Членове на КСПТ, класни 

ръководители 

Анализ и оценка на 

тормоза, чрез анкетно 

проучване и тематични 

часове. (Приложение 6) 

м. февруари 2023 г. Членове на КСПТ и 

училищен психолог; 

класни ръководители 

Участие в различни 

национални програми и 

проекти за реализиране на 

дейности по превенция и и 

противодействие на 

насилието и тормоза в 

училище. 

постоянен Училищно ръководство 

Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическия персонал 

за справяне в ситуации на 

тормоз 

Според Плана за 

квалификационната 

дейност 

Училищно ръководство 

Изготвяне на график за 

дежурства на учителите с 

оглед обхващане на 

„горещи точки“ и 

недопускане на насилие и 

тормоз в училище. 

м. септември 2022 г. Председателят на КСПТ 

Водене на училищен 

дневник със случаи, с цел 

документиране единствено 

на ситуациите, при които е 

необходима намесата на 

КСПТ. 

постоянен Председателят на КСПТ 

Провеждане на родителски 

срещи и индивидуални 

консултации с деца, 

понасящи или извършили 

тормоз. 

постоянен Класни ръководители, 

училищен психолог 

Тематични лекции с 

учениците от гимназиален 

етап свързани с употребата 

м. ноември мед. сестра, външни 

здравни експерти 
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на наркотици и 

психотропни вещества. 

Кампании по случай 

„Световен ден за 

безопасен интернет“ 

м. февруари 2023 г. Учител по ИТ 

Отбелязване на 

„Световния ден за борба с 

наркотрафика и 

наркозависимостта“ 

м. юни 2023 г. Председатят на КСПТ 

Организиране на 

благотворителни базари 

около празници като 

Коледа, Великден и др. 

Учител по ТП, класни 

ръководители 

Провеждане на творческа 

работилница „Училище 

без насилие и тормоз“. 

Според тематичните 

разпределения по ЧК и ТП 

Класни ръководители, 

учител по ТП 

 

2. Дейности по превенция на ниво клас/група: 

Вид дейност Срок Отговорник 

Запознаване на родителите 

с процедурата за действие 

при регистриране на 

случай на тормоз в 

училище. 

м. септември Класни ръководители 

Изготвяне на общи 

правила за поведение на 

класа и запознаване на 

учениците с процедура, в 

случай на нарушаване на 

правилата. 

през учебната година Класни ръководители 

Дейности и групова работа 

в рамките на ЧК – 

дискусии, решаване на 

казуси, ролеви игри и др. 

постоянен Класни ръководители 

Изработване на 

информационно-

образователни материали, 

съобразени с възрастовата 

група на учениците. 

През учебната година Класни ръководители, 

учител по ИТ 

 

 

V. Дейности по интервенция: 

1. Дейности по интервенция на ниво училище: 

Вид дейност Срок Отговорник 

Разпознаване на тормоза. постоянен учители 

Прекратяване на 

ситуация на тормоз и 

постоянен учители 
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свикване на КСПТ при 

необходимост. 

Провеждане на разговор с 

класния ръководител и 

родителите на учениците, 

въвлечени в ситуацията 

на тормоз и/или на 

насилие. 

постоянен учители 

Действия при тежък 

инцидент или при 

повторна ситуация на 

насилие или тормоз. 

постоянен Председателят на КСПТ, 

училищно ръководство 

Водене на дневник със 

случаи и процедури за 

управление на 

информацията 

(Приложение 1), в който 

се документират 

единствено ситуациите, 

съответстващи на второ и 

трето ниво според 

приетата класификация 

(Приложение 2, 3 и 4). 

постоянен Училищен психолог и 

членове на КСПТ 

Иницииране на работа по 

случай, включително 

насочване на случая към 

други служби. 

постоянен Председателят на КСПТ 

 

2. Дейности по интервенция на ниво клас/група: 

Вид дейност Срок Отговорник 

Обсъждане и изясняване 

на възникнал проблем, 

както и възможните 

решения за неговото 

отстраняване. 

постоянен Учители/класни 

ръководители 

Провеждане на разговори 

с класния ръководител, 

училищния психолог и 

учениците, въвлечени в 

ситуацията на тормоз 

и/или насилие. 

постоянен Учители/класни 

ръководители, училищен 

психолог, членове на 

КСПТ 

Съвместни действия с 

медиатор при разрешаване 

на конфликта. 

до три дни от възникване 

на ситуацията 

Учители/класни 

ръководители, училищен 

психолог, членове на 

КСПТ 

Провеждане на тематични 

родителски срещи 

постоянен Класни ръководители 
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VI. Приложения: 

 

Приложение 1 

Дневник със случаи и процедури за управление на информацията 

Отговорно лице за съхраняване на дневника: училищен психолог 

Място за съхранение: канцелария психолог 

дата Клас/група участници Вид 

насилие и 

ниво 

Предприети 

действия 

Служител, 

свидетел на 

ситуацията 

или класен 

ръководител 

или друг 

педагогически 

специалист 

(име и 

подпис) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Първо ниво – ниско нарушаване на правилата 

Отговор на 

институцията 

Документиране Последователност на 

процедурите 

Предприетите действия са 

от страна на 

учителя/класния 

ръководител заедно с 

родител. Възстановяват се 

материалните щети (при 

наличие на такива). При 

повторни или по-сериозни 

нарушения се 

предприемат действия от 

второ или трето ниво. 

Не се документира първа 

проява, т.к. тя не се 

тълкува като тормоз 

1) Прекратяване на 

ситуацията; 

2) Учителят/класният 

ръководител 

уведомява 

родителя; 

3) Действия за 

решение на 

проблема, 

удовлетворяващи 

всички страни в 

ситуацията; 
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4) Проследяване на 

изпълнението на 

действията. 

 

 

Приложение 3 

Второ ниво – повтаряне на едни и същи нарушения на правилата или 

насилие с по-сериозни последици – тормоз 

Отговор на 

институцията 

Документиране Последователност на 

процедурите за 

интервенция 

Действия от страна на 

учител/класен 

ръководител заедно с 

училищния психолог, 

председателят на КСПТ и 

родител, с уведомление до 

директора. 

 

В зависимост от 

ситуацията, може да се 

подаде сигнал до отдел за 

закрила на детето и/или 

полиция.  

 

КСПТ дава становище за 

започване на робота по 

случая. 

Описание на ситуацията. 

 

Възстановяване на 

материални щети (при 

наличие на такива). 

1) Прекратяване на 

ситуацията; 

2) Подаване на сигнал 

към ОЗД (при 

необходимост); 

3) Учителят/класният 

ръководител 

съобщава на КСПТ. 

Прави се оценка на 

случая и се започва 

работа по него; 

4) Уведомява се 

родител; 

5) Проследяване на 

изпълнението на 

предприетите мерки 

и действия. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Трето ниво - злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, 

застрашаващи живота и здравето на участниците в ситуацията. 
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Отговор на 

институцията 

Документиране Последователност на 

процедурите за 

интервенция 

Незабавно уведомяване на 

ОЗД и/или полицията. 

Всички действия се 

предприемат от директора 

заедно с КСПТ и 

задължителното участие 

на родителя. 

 

Съставяне на протокол за 

възстановяване на 

материална щета (при 

наличие на такава). 

Пълно описание на случая 

и незабавна интензивна 

работа, включваща всички 

участници в ситуацията. 

Задействат се процедури в 

съответствие със Закона за 

закрила на детето, 

Наредба за 

приобщаващото 

образование и ЗПУО. 

1) Прекратяване на 

ситуацията; 

2) Незабавно 

уведомяване на 

директора и 

подаване на сигнал 

към ОЗД и/или 

полицията; 

3) Незабавно 

уведомяване на 

родителя; 

4) Разговори с всички 

участници в 

ситуацията; 

5) Съставяне на 

инструментариум 

от КСПТ за 

започване на работа 

по случая (оценка, 

мерки, действия); 

6) Проследяване на 

изпълнението на 

предприетите мерки 

и действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Протокол за договаряне между участниците в случаи на първо ниво 

на насилие и тормоз 
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Днес, ……………………………………. 

В резултат на ситуация на насилие и тормоз: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(описва се накратко ситуацията) 

и последователността на процедурите за интервенция, а именно: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

страните постигнаха следните договорености, удовлетворяващи всички: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(описват се накратко постигнатите договорености) 

 

Дата на изготвяне: ……………………… 

……………………………………………              ………………….           ………………… 

име, фамилия                                                           длъжност                        подпис 

 

Участници в ситуация: 

 

………………………………………….                …………………..           ………………… 

име, фамилия                                                         клас                                  подпис 
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…………………………………………                …………………..            ………………… 

име, фамилия                                                        клас                                  подпис 

 

………………………………………..                 …………………..             ………………… 

име, фамилия                                                        клас                                    подпис 

 

Забележка: Протоколът се предоставя на психолога за последващ мониторинг с цел 

проследяване на изпълнението на предприетите мерки и действия. 
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Приложение 6 

6. Въпросници за оценка на тормоза от връстниците в училище: 

 

6.1. Въпросник за взаимоотношенията в класа – рейтингова скала за 

учителя 

   Моля, отговорете на поставените по-долу въпроси, като отбележите верните 

според Вас отговори. 

Въпросникът е попълнен от:  

Име: ________________________ 

Фамилия: ____________________ 

Клас: __________ 

Брой на учениците в класа: _____ 

От тях: 

Момчета: __________ 

Момичета: _________ 

Въпроси Отговори 

1. Има ли в класа Ви деца, които са 

тревожни, неуверени, 

изолирани, без приятели? 

1) Да, има 

Общо: _______ 

Момчета: _______ 

Момичета: ______ 

 

2) Не, няма 

2. Ако има такива деца, как се 

отнасят останалите към тях? 

(Може да посочите повече от 

един отговор) 

1) Не им обръщат внимание. 

2) Изключват ги от нещата, които 

правят заедно. 

3) Обиждат ги, дразнят ги или им 

се подиграват. 

4) Държат се грубо с тях, блъскат 

ги, удрят ги. 

3. Ако в класа има деца, към които 

останалите се отнасят зле, кога 

за пръв път го забелязахте? 

1) През миналата учебна година. 

2) През тази учебна година. 

3) През последния месец. 

4) Съвсем скоро. 

4. Ако имате предвид колко  

чести и колко сериозни са  

нещата, които се случват с тези 

деца, как бихте ги определили? 

      1) Като жертви на тормоз. 

      2) Към момента не са, но биха 

 могли да се превърнат в такива. 

      3) Става въпрос по-скоро за 

 безобидни неща, типични за 
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 отношенията между връстници. 

5. Ако в класа има деца, към  

които останалите се отнасят  

зле, необходима ли е специална 

интервенция от страна  

на възрастния? 

1) Да, тези деца се нуждаят от 

 помощ, за да се интегрират 

 успешно в групата. 

2) Проблемите не са толкова 

 сериозни, в такива случаи е  

 по-добре децата сами да решават 

 проблемите помежду си. 

6. Има ли в класа деца, които  

са импулсивни, със слаб 

самоконтрол, лесно се 

разгневяват, бурно реагират, ако 

останалите им пречат? 

1) Да, има. 

Общо: __________ 

Момчета: __________ 

Момичета: __________ 

2 ) Не, няма 

 

7. Ако има такива деца, как се  

отнасят останалите към тях? 

1) Избягват ги или се опитват да не 

 им обръщат внимание. 

2) На свой ред реагират агресивно, 

 което създава конфликти и  

 напрежение в класа. 

8. Ако имате предвид колко  

чести и колко сериозни са  

нещата, които се случват, как  

бихте определили тези деца? 

1) Като агресори, на които остана- 

 лите на свой ред отмъщават. 

2) Към момента не са такива, но  

 биха могли да се превърнат в 

 агресори, на които останали- 

 те отмъщават. 

3) Става въпрос по-скоро за 

 безобидни неща, типични за 

 отношенията между връстници. 

9. Ако в класа има деца с неовладяно, 

импулсивно поведение, необходима ли 

е специална интервенция от страна на 

възрастния? 

1) Да, тези деца се нуждаят от 

 помощ, за да се интегрират 

 успешно в групата. 

2) Проблемите не са толкова 

 сериозни, в такива случаи е  

 по-добре децата сами да решават 

 проблемите помежду си. 

10. Има ли в класа деца, които обичат 

нарочно да дразнят 

и да се подиграват на другите, опитват 

се да доминират,  

държат се грубо, агресивно и  

без видима причина? 

1) Да, има. 

Общо: __________ 

Момчета: __________ 

Момичета: __________ 

 

2) Не, няма. 

11. Ако в класа има такива  

деца, бихте ли определили  

действията им като тормоз,  

т.е. целят да причинят страдание на 

очевидно по-слабо  

от тях дете, като действията  

се повтарят многократно, за  

продължителен период от  

време? 

1) Да, действията им могат да се 

 определят като тормоз над 

 връстниците. 

2) Към момента не са такива, но в 

 перспектива могат да прераснат в 

 тормоз. 

3) Става въпрос по-скоро за 

 безобидни неща, типични за 

 отношенията между връстници. 
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12. Ако в класа има деца, които обичат 

да дразнят, да се  

подиграват на другите, да  

доминират и се държат агресивно и без 

видима причина, 

необходима ли е специална  

интервенция от страна на  

възрастния? 

1) Да, тези деца се нуждаят от 

 помощ, за да се интегрират 

 успешно в групата. 

2) Проблемите не са толкова 

 сериозни, в такива случаи е 

 по-добре децата сами да решават  

 проблемите помежду си. 

 

Благодарим Ви за участието! 

 

6.2.Въпросник за взаимоотношенията в класа – рейтингова скала за учениците 

(Форма А) 

Уважаеми ученици, въпросникът, който ви предлагаме, се отнася до 

взаимоотношенията в класа. Моля, отговорете на всеки въпрос. Тук няма правилни 

и неправилни отговори. От значение е само личното мнение. 

Изследването е анонимно и не е необходимо да пишете имената си. Благодарим ви 

за участието! 

 

Въпроси Отговори 

1. Има ли в класа ученици, към които 

останалите се отнасят зле: 

обиждат ги, подиграват им се,  

блъскат ги грубо или ги удрят, 

разпространяват за тях клюки, слухове, 

изключват ги от нещата, които  

останалите правят заедно? 

1) Да, има. 

Общо: ________ 

Момчета: ________ 

Момичета: ________ 

 

2) Не, 

няма. 

2. Ако има ученици, към които 

останалите се отнасят зле, колко често 

се случват такива неща? 

1) Почти всеки ден; 

2) От време на време; 

3) Рядко. 

3. Има ли в класа ученици, които  

обичат да помагат на другите, 

застъпват се за по-слабите, защитават  

тези, които имат нужда? 

1) Да, има. 

Общо: ________ 

Момчета: ________ 

Момичета:________ 

 

2) Не, 

няма. 

4. Ако има такива ученици, колко  

често помагат на другите? 

1) Винаги когато някой има 

 нужда. 

2) Само понякога. 

3) Рядко. 

5. Има ли в класа ученици, които 

обичат да командват, да карат  

другите да правят неща, които не  

1) Да, има. 

Общо: ________ 

Момчета: ________ 
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искат, държат се грубо, агресивно  

и без причина? 

Момичета:________ 

2) Не, 

няма. 

 

6. Ако има такива ученици, колко  

често те се държат по този начин? 

1) Почти всеки ден. 

2) От време на време. 

3) Рядко. 

 

Ти си: (а) момче; (б) момиче. Навършени години: _______  Клас: ______ 

 

6.3.Въпросник за взаимоотношенията в класа – рейтингова скала за учениците 

(Форма Б) 

Уважаеми ученици, въпросникът, който ви предлагаме, се отнася до 

взаимоотношенията в класа. Моля, отговорете на всеки въпрос. Тук няма 

правилни и неправилни отговори. От значение е само личното мнение. 

Изследването е анонимно и не е необходимо да пишете имената си. Благодарим 

ви за участието! 

 

Въпроси Отговори 

1. Има ли в класа ученици, 

към  

които останалите се отнасят 

зле: 

обиждат ги, подиграват им 

се,  

блъскат ги грубо или ги 

удрят,  

разпространяват за тях 

клюки,  

слухове, изключват ги от нещата, 

които останалите правят заедно? 

1) Ако има, посочи имената 

им: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

            ______________________ 

 

2) Не, няма. 

2. Ако има ученици, към 

които 

останалите се отнасят зле, 

колко често се случват такива 

неща? 

1)Почти всеки ден. 

2)От време на време. 

            3)Рядко. 

3. Има ли в класа ученици, 

които обичат да помагат на 

другите, застъпват се за по-

слабите, защитават тези, 

които имат нужда? 

1) Ако има, посочи имената им:  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

            ______________________ 

 

3) Не, няма. 

4. Ако има такива ученици, колко 

често помагат на другите? 

1) Винаги когато някой има 

нужда. 

2) Само понякога. 
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            3) Рядко. 

5. Има ли в класа ученици, 

които обичат да командват, 

да карат другите да правят 

неща, които не искат, държат 

се грубо, агресивно и без 

причина? 

1) Ако има, посочи имената им:  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

            ______________________ 

 

2) Не, няма. 

6. Ако има такива ученици, 

колко често те се държат по 

този начин? 

1) Почти всеки ден. 

2) От време на време. 

            3) Рядко. 

 

Ти си: (а) момче; (б) момиче. Навършени години: _______  Клас: _______ 

 

6.4.Самоописателен въпросник за учениците. 

 

Уважаеми ученици, след като прочетете всеки въпрос, оградете  

верния според вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори.  

От значение е само личното мнение. 

Изследването е анонимно и не е необходимо да пишете имената  

си. Благодарим ви за участието! 

 

Въпроси Отговори 

1. В твоето училище 

какво правят учениците, 

които тормозят други 

ученици?  

(Може да оградиш повече 

от  

един отговор.) 

1) Блъскат ги, удрят ги. 

2) Заплашват ги. 

3) Обиждат ги, подиграват им се, 

измислят  

им неприлични прякори. 

4) Дразнят ги. 

5) Взимат им от нещата. 

6) Говорят зад гърба им, 

разпространяват за  

тях неверни неща, клюки. 

7) Изнудват ги. 

8) Настройват другите ученици 

срещу тях. 

9) Искат им пари. 

10) Пишат обидни неща в 

социалните 

 мрежи; качват неприлични 

снимки или 

 материали в интернет. 

11) Изпращат гадни имейли и 

SMS-и. 

12) Друго (посочи какво): 

________________________________ 
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2.Къде се случва ученици да бъдат 

тормозени? 

 (Може да оградиш повече от един 

отговор.) 

1) В класната стая. 

2) По коридорите. 

3) В тоалетните. 

4) Пред бюфета. 

5) В двора на училището. 

6) На улицата. 

7) В квартала, пред блока. 

8) На друго място (посочи 

къде):__________ 

3. Случвало ли се е теб  

да те тормозят през тази учебна 

година в училище? 

1) Всеки ден. 

2) Няколко пъти в седмицата. 

3) Един път в седмицата. 

4) По-рядко от един път в 

седмицата. 

            5) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

4. Ако се е случвало да  

те тормозят, кога започна 

тормозът? 

1) Преди две години. 

2) Преди една година. 

3) Преди около шест месеца. 

4) Преди един-два месеца. 

5) През последните една-две 

седмици. 

            6) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

5. Ако се е случвало да  

те тормозят, тези, които  

те тормозиха, бяха? 

1) От твоя клас. 

2) От други класове. 

3) И от твоя клас, и от други 

класове. 

            4) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

6. Ако се е случвало да  

те тормозят, тези, които  

те тормозиха, бяха? 

1) Момчета. 

2) Момичета. 

3) И момчета, и момичета. 

            4) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

7. Ако се е случвало да  

те тормозят, този, който  

те тормозеше, беше? 

1) Сам. 

2) С него имаше и други, които 

също те  

тормозеха. 

3) С него имаше и други, но те 

само гледаха. 

            4) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

8. Когато теб те тормозиха, ти 

каза ли на някого?  

(Може да оградиш повече 

от един отговор.) 

1) Казах на някого от учителите. 

2) Казах на майка ми. 

3) Казах на баща ми. 

4) Казах на брат ми/сестра ми. 

5) Казах на приятели. 

6) Казах на друг човек (посочи): 

___________ 
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7) Не казах на никого. 

            8) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

9. Ако си казал на някого, 

това помогна ли ти,  

доведе ли до спиране  

на тормоза? 

1) Да. 

2) Не. 

3) Не съм казвал на никого. 

            4) Досега не се е случвало да ме 

тормозят. 

10. Когато отиваш на  

училище, безпокоиш ли 

се да не те тормозят? 

1) Не, никога. 

2) Понякога. 

3) Често. 

            4) Почти винаги. 

11. Случвало ли се е ти 

да тормозиш друг ученик 

през тази учебна година? 

1) Почти всяка седмица. 

2) Почти всеки месец. 

3) По-рядко от един път в месеца. 

            4) Не се е случвало да тормозя 

друг ученик. 

12. Има ли в твоя клас  

ученици, които обичат  

да тормозят другите? 

1) Да.      13. Ако има, колко са на брой? 

_____ 

 

2) Не. 

14. Има ли в твоя клас  

ученици, които често са  

тормозени от другите? 

1) Да.      15. Ако има, колко са на брой? 

_____ 

 

2) Не. 

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.) 

1) Ще се отдалеча, без да правя 

нищо: не е 

 моя работа и не ме засяга. 

2) Ще ми стане жал, но няма да 

се намеся. 

3) Ще се намеся и ще защитя 

човека, когото 

 тормозят. 

4) Ще поговоря с други 

съученици, за да 

 накараме останалите да 

престанат. 

5) Ще се присъединя и аз към 

тормоза: то си е 

 забавно и едва ли е нещо много 

сериозно. 

6) Няма да направя нищо, но ще 

се приближа, 

 за да гледам, защото ми е 

любопитно какво 

 ще стане. 

 

Ти си: (а) момче; (б) момиче. Навършени години: _______  Клас: ______ 


