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Анализ на проведена анонимна анкета за агресията и тормоза 

в училище 

 

Въпросникът за тормоза в училище беше структуриран и съдържаше 6 въпроса за 

начален етап, като попълването му се извърши анонимно. Анкетираните ученици от 1-4 

клас бяха общо 214, като : 

 1 клас – 49 ученици 

 2 клас – 55 ученици 

 3 клас – 52 ученици 

 4 клас – 58 ученици 

 

На въпроса „Има ли в класа ученици, към които останалите се отнасят зле – 

обиждат ги, блъскат ги, удрят ги или им се подиграват“ 82 ученици са 

отговорили „Да“. 

Честотата на упражнения тормоз според учениците е следната: най-много от тях 

са дали отговор „от време на време“ – 97 ученици. Тези, които твърдят, че 

упражнената агресия е „рядко“ са 46 ученици. А почти всеки ден са потвърдили 

71 ученици. Те смятат, че почти ежедневно някои се отнася зле към тях и/или 

има извършена агресия спрямо други ученици. 

Над 70% от учениците твърдят, че са оказали помощ на други ученици, 

застъпили са се за по-слабите, получили са помощ и съдействие от класен 

ръководител, училищен психолог и педагогически съветник.  

Честотата на оказана подкрепа от ученик на ученик се измерва с даден отговор 

„Само понякога“ от над 80% от учениците. 

Броят на анкетираните ученици, твърдящи, че са били провокирани и 

подтикнати към извършване на агресивна проява и/или тормоз са 9%. Те 

споделят, че извършените от тях прояви са рядко, дали отговор „от време на 

време“. 

 

За прогимназиален етап въпросникът съдържа 20 въпроса, като попълването му 

се извърши анонимно. Анкетираните ученици от 5-9 клас бяха общо 231, като: 

 

На въпроса „В твоето училище какво правят учениците, които тормозят други 

ученици?“ най-много ученици твърдят, че са били обект на вербална агресия, 
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изразяваща се в обиди, подигравки и измисляне на неприлични прякори за тях и 

за близките им. По-малко от 50% са отговорили „дразнят ги“. Най-малко 

ученици са учениците, които са били блъскани и удряни от други. 102 ученици 

твърдят, че им „взимат от нещата“. 

Най-много ученици, 153, смятат, че тормозът се извършва в училище – в 

класната стая и по коридорите, а 55 от тях в тоалетните по етажите. 34% от 

учениците твърдят, че тормозът се среща най-често на двора на училището и на 

улицата. 

Честотата на упражнения тормоз според учениците е „по-рядко от един път през 

седмицата“ – дали като отговор 121 ученици. „Няколко пъти през седмицата“ са 

дали като отговор 15 ученици, „по-рядко от един път през седмицата“ твърдят 

46 ученици, 49 ученици твърдят, че „досега не се е случвало да ги тормозят“. 

Над 90% от учениците смятат, че извършената агресия и тормоз са били 

проявени „през последните 1-2 седмици“. 

Голяма част от учениците споделят, че упражненият над тях тормоз е извършен 

„от ученици от други класове“ – 89 ученици, а 76 от учениците, че това е било 

дело на ученици от техния клас и от други класове. Останалите ученици 

твърдят, че извършителите са техни съученици от класа. 

Въпросникът установи, че агресия и тормоз се упражнява и от момчета и от 

момичета. Над 90% от учениците твърдят, че упражняващите агресия и тормоз 

ученици не са били сами, а с тях имало и други, които само са гледали. 

Приблизителко около половината от анкетираните – 94 ученици са казали за 

това на някой от учителите, 70 ученици са съобщили на родителите ли, 16 

ученици са споделии с приятелиси, а 49 досега не се е случвало да бъдат 

тормозени. 

След като са съобщили на някого 123 ученици споделят, че това е помогнало за 

спирането на тормоза върху тях и срещу другите. При 59 от тях тормозът е 

продължил дори след като са споделили на някого. 49 не са били тормозени. 

Около 5% от учениците са изпитвали страх да посещават училище поради това, 

че може да бъдат отново обект на насилие. Останалите ученици са уверени, че 

това няма да се случи. 

Повече от половината анкеторани отговарят, че не са си позволявали да 

упражняват тормоз над свои съученици. 25 си признават, че почти всяка 

седмица тормозят някого, 13 го извършват почти всеки месец, 8 по-рядко от 

един път в месеца. 49 ученици споделят, че никога не се е случвало да тормозят 

друг ученик. 

Учениците, които споделят за съученици от класа, упражняващи тормоз са 89, а 

според 142 няма от класа има такива. 

127 ученици твърдят, че има такива, които често са тормозени от другите в 

същия клас, а останалите 104 смятат, че в класа им няма ученици, които да са 

тормозени. 

80% от учениците споделят, че „ще се намесят и ще защитят човека, когото 

тормозят“, 5% „ще поговорят с други съученици, за да накараме останалите да 



престанат“, а 15% твърдят, че няма да направят нищо, но ще се приближат 

нищо, но ще се приближат, за да гледат. 

 

Анкетата е проведена сред ученици на възраст от 7 до 15-годишна възраст. 
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