
 ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА ОТ 

ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ  
 

Уважаеми ученици, след като прочетете всеки въпрос, 

означете 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. Вземат 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): 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

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 близкия магазин 

 5. В двора на училището 

 6. На улицата извън училището  

7. В квартала, пред блока 

8. На друго място (посочи къде): 

.......................................................................................................... 

3. Случвало ли се е да те тормозят през 

миналата/настоящата 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 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): 

.......................................................................................................... 

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 го дина?  

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 

2. Не  

 

13. Ако има, колко са на 

брой?............................................................................................... 

 

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

от другите?  

1. Да  

2. Не 

 

15. Ако има, колко са на 

брой?............................................................................................... 

  

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 

 

17. Ти си: а) момче; б) момиче     

 

18. Навършени години:......................................  

 

19. Клас:................................................................ 


