
АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА ТОРМОЗА В ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ“-ГРАД 

КНЕЖА В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

Ти си ¨момиче, ¨момче от .............клас 

1. Виждал ли си деца от твоето училище да се държат агресивно? 

а) да б) не 

2.Колко често си виждал това да се случва в училище? 

а) всеки ден б) веднъж два пъти седмично 

в) по-рядко г)не в училище д) не съм виждал 

3. Когато деца дразнят или се присмиват на друго дете, това по какъв 

повод се случва най-често заради това: 

а) че е дебел/слаб/нисък/висок/с неприятна външност или физически 

недостатък 

б) лошо облекло/евтино облекло/липса на модерен телефон и други аксесоари 

в) че има ниски оценки и не е достатъчно умен 

г) че е различен по характер д) че не е българин 

е) какви са родителите му и как се държат 

ж) откъде е и къде живее з) друго (посочи какво)…………………………… 

4. Случвало ли се е ти да се държиш агресивно? 

а) да б) не 

5. Случва ли ти се е вкъщи понякога възрастните да се държат агресивно един 

спрямо друг? 

а) да б) не в) живея с един родител/нямам родители 

6. Викали ли са родителите ти в училище за твоя агресивна постъпка? 

а) да б) не 

7. Как си постъпвал когато някой те е нападал, присмивал ти се е, обиждал те 

е или те е провокирал по друг начин? 



а) не ми се е случвало б) нападал съм го физически 

в) отвръщал съм му с обида/присмех г) настройвал съм другите срещу него 

д) търсил съм помощ от съученици и приятели 

е) казвал съм на учител/директор 

ж) казвал съм на родителите ми/брат/сестра 

з) отвръщал съм по друг начин (посочи) 

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

и) не съм отвръщал по никакъв начин 

8. Когато си се чувствал ядосан, разгневен, недоволен, унижен или 

уплашен, кой най-често ти е помагал? 

а) някой от учителите б) майка ми в) баща ми г) брат ми или сестра ми 

д) съученици/приятели е) друг човек (посочи)............. ж) никой 

з) досега не съм търсил помощ 

9.Какви инициативи желаеш да бъдат организирани в училище за 

противодействие на агресията? 

Родителски срещи, Срещи с психолог, Срещи с полицаи, Ден на розовата 

фланелка, Семинари, Лекции в час на класа, Индивидуални срещи с 

агресивни деца, Друго 

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

10.Довърши изречението:а) В училище има тормоз, защото......................... 

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

б) В училище не се наблюдава тормоз. 

УКС БЛАГОДАРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТАТА! 

 


