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Глобалната ситуация 

Насилието и тормозът в училище са отрицателен и нанасящ вреда 

феномен, който е факт по цял свят и засяга значителна част от децата и 

тийнейджърите. Счита се, че 246 милиона деца и юноши търпят насилие в 

една или друга форма всяка година в глобален мащаб. Данни на UNESCO 

Статистически институт (UIS) за първи път показват, че една трета от 

младите тийнейджъри по света наскоро са били жертва на тормоз. Тези 

нови данни са част от ежегодния бюлетин на UIS описващ прогреса в 

посока цел за устойчиво развитие 4, обхващащ 32 глобални и тематични 

индикатора и представлява осъвременяване към края на 2017г. 

[http://uis.unesco.org/en/news/new-sdg-4-data-bullying] Данните за тормоза 

са събрани от проучвания в училища, които проследяват физическото и 

емоционално здраве на младежите. Глобалното проучване за здравето в 

училище (Global School Health Survey - GSHS) се фокусира върху младежи 

на възраст от 13 до 17 години, живеещи в бедни региони. По сходен начин, 

Здравно поведение сред децата в училищна възраст (Health Behavior in 

School-Age Children - HBSC) е насочено към младежи на възраст между 11 

и 15 години от 42 страни, основно в Европа и Северна Америка. 

Оценките относно дела на децата и младите хора, засегнати от училищен 

тормоз варират между страните и проучванията, като тръгват от под 10% 

за някои европейски страни и достигат до над 65%. Тормозът засяга деца 

навсякъде, но с различна интензивност – от едва 7% от всички юноши в 

Тджикистан до 74% в Самоа – и се среща във всички региони и страни без 

значение от нивото на доходите. Така например 44% от юношите в 

Афганистан изживяват тормоз, както и 35% от юношите в Канада, 26% в 

Танзания и  24% в Аржентина. 
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Преглед на UNESCO открива, че делът на LGBT учениците, които са обект 

на тормоз в училище варира от 16% до 85%, както и че те са пет пъти по-

изложени на тормоз, отколкото връстниците им, които не са LGBT.  

Като се има предвид, че повечето налични данни идват от 

индустриализираните страни, не е изненада, че кибертормозът излиза на 

преден план като нарастващ проблем, а физическото насилие остава на 

по-заден план. При все това насилието в училище е наистина сериозен 

проблем в други региони. 

[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970] 

В глобален мащаб момчетата са изложени на малко по-голям риск от 

тормоз отколкото са момичетата. Данните, които не включват сексуални 

или други полово-базирани форми на тормоз, показват, че повече от 32% 

от момчетата са жертви на тормоз, в сравнение с момичетата, които са 

28%. И все пак, в 10те страни, в които децата докладват най-високи нива на 

тормоз, средните стойности говорят за малко по-различна история. В тези 

10 страни шокиращи 65% от момичетата и 62% от момчетата докладват 

тормоз, разкривайки по този начин, че там, където тормозът е много по-

широко разпространен, момичетата също са много по-тежко засегнати. 

Ситуацията в Европа е малко по-малко притеснителна, отколкото в други 

части на света, като започнем с Русия, където резултатите са били 37% 

докладващи насилие през 2018г. – и стигнем до едва 12% в Нидерландия 

сред 15 годишните [https://www.statista.com/statistics/1092217/bullying-in-

europe/]. В този обхват, страните от настоящия консорциум, които държат 

най-високите нива на училищен тормоз, са България и Румъния - 34% от 

децата докладват, че са тормозени в училище. Гърция и Великобритания 

докладват по 27%, следвани от Полша с 26% и Испания, които са шампион 

с едва 17% докладващи тормоз.  
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Що се отнася до подробната статистика страна по страна, предоставените 

данни сочат, че в Полша, според доклад на OECD, публикуван през април 

2017г., 21.1% от учениците в началната фаза на средното образование в 

страната са посочили, че са били тормозени през последния месец – 

физически или психологически (средното за OECD е 18.7%) и 11.7% 

заявяват, че техните съученици им се подиграват вербално (над средното 

за OECD, което е 10.9%). 4.1% от младите поляци са били жертви на 

физическо насилие. Тук страната е под средното за OECD, което е 4.3%. 

Според друго проучване, проведено през 2018г. от Smyk и Lewicka сред 

група от 369 ученици от полски начални и средни училища в град 

Влоцлавек, проблемът с училищното насилие засяга 32.8% от учениците. 

На въпроса „Ставали ли сте свидетели на насилие в училище?" 

положителен отговор дават 69.9% от отговорилите. Най-често 

разпространената форма на насилие е била псуването - 24.5%. Вебалните 

нападки (19.9%) и подигравките (21.4%) са със сходен дял. Заплахи за 

физическо насилие са преживени от 9.4% от учениците.  

В България ситуацията не е по-добра. Агресията в българските училища 

расте експоненциално през последните години. В доклад от 2015г. на СЗО, 

България е поставена в топ 10 сред 43 страни, които са били обхванати в 

проучването, по отношение на тормоза в училищата. За да дадем пример, 

само за първите месеци на учебна година 2014/2015 случаите на физическа 

агресия между учениците са били 1662, което е със 174% повече от всички 

докладвани случаи за цялата предходна учебна година – 2013/2014 – които 

са били 606. Към онези 1662 случаи на физическа агресия трябва да 

добавим и вербална агресия, автоагресия, психологически тормоз, 

кибертормоз и антисоциално поведение (вандализъм) и общият брой на 

случаите на насилие достига 4117 за четвърт година. 
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Данните за 2016г. са дори по-лоши с 2270 случая на физическа и 2700 

случая на вербална агресия в училищата. Към тези добавяме 1493 случаи 

на кибертормоз. Случаите на физическа агресия достигат рекордния брой 

3616 през 2017г., когато момиче умира след като е ритната в стомаха в 

училището, което посещава. През следващата учебна година има лек спад 

в броя случаи физическа агресия - 2017/2018 – 2751, при все това броят 

тормозени учители почти се удвоява от 220 от две години по-рано, на 391 

през 2018г.  

Новият закон за училищното образование, влязъл в сила от учебна година 

2016/2017 не носи никакви потенциални инструменти за подобряване на 

ситуацията. Той дори създава предпоставки за допълнителни проблеми, 

непозволявайки ученици от първи до четвърти клас да бъдат премествани 

в друг клас или училище ако са идентифицирани като насилници, които 

отказват да коригират поведението си.  

Синдикатът на учителите в България заявява, че има остра необходимост 

от допълнително обучение на педагогически съветници, както и от 

повишаване на броя психолози и педагогически консултанти – през 

последната година първата група удвои броя си, достигайки 800 практици. 

Втората група също достигна около 1400 експерта. Обаче, училищата в 

страната са повече от 2500. 

Що се отнася до положението в Испания, важно е да се отбележи, че 

заради съществуващите трудности за докладване на случаи на тормоз, 

повечето данни са за 2017г. Също следва да се отбележи, и това важи и за 

други страни също, че случаите на тормоз не са обявявани и обсъждани 

удома. С цел осигуряване на подкрепа за жертвите на тормоз, испанското 

правителство е открило телефонна линия, която работи против тормоза. 

Тя е част от министерство на образованието и професионалното обучение 
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и е безплатна, конфиденциална и анонимна услуга. Освен това тя 

функционира 24 часа и е обслужвана от психолози, които са подпомагани 

от социални работници и адвокати. 

 

Както докладва испанското министерство на образованието (2019), през 

втората година на своята работа (между ноември 2017г. и октомври 2018г.), 

телефонът получава 12,799 обаждания, от които 5,557 са идентифицирани 

като вероятни случаи на тормоз. От възможните случаи на тормоз, 73% от 

жертвите потвърждават, че са го понасяли с месеци и години преди да 

решат да разкажат за него. Що се отнася до честотата, той се случва 

ежедневно в 54% от случаите. Важно е да се отбележи, че от получените 

обаждания, 79% са от родители на жертвите. Само в 3.78% от случаите са 

се обаждали жертвите. 

 

Важно е също така да се отбележи, че всяка автономна област има свой 

номер, което означава, че централизираната линия получава по-малко 

обаждания. 

 

Предишни данни: година 2017 

Общо 1,054 случая са докладвани за Испания през 2017г., според събраните 

данни от националната полиция, гражданската гвардия и местните 

полицейски сили, представлява 11.65% увеличение в сравнение с 

предишната година. Възрастовата група, в която се случва най-много 

тормоз или където са най-много докладваните случаи, е 12-14 години с 384 

докладвани през 2017г., последвани от 15-17 годишните, със също 384 

докладвани случая през 2017г., според статистиките. Сред 9-10 годишните 

76 случая са докладвани, а сред 6-8 годишните - 33. 
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Що се отнася до пола на възможните жертви, разликите между момчетата 

и момичетата са почти несъществуващи, представляващи само 1%. И все 

пак, когато говорим за пола на възможния насилник, 39% от получените 

обаждания говорят за насилници момчета, срещу 25% в полза на 

момичетата. 

Що се отнася до типа тормоз, три вида са идентифицирани: 

психологически тормоз, физически тормоз и кибертормоз. Обажданията, 

получени от 39% са се отнасяли за обиди, на следващо място са били 

обажданията за клевети, представляващи 24%. В рамките на обажданията, 

получени за физически тормоз, 64% са били за побой и блъскане. И на 

последно място, от обажданията, получени за кибертормоз, най-много са 

били тези за заплахи и обиди (78%). 

 

В Гърция министерство на образованието публикува резултатите от 

проучване относно училищния тормоз през 2015г. и данните съвсем не са 

приятни. Участниците са били 3,682 ученици в начални училища и 31,602 

от средни училища, 65% от които са били свидетели на тормоз срещу 

съученик.  

 

29% от учениците са прибягвали до насилие срещу техните съученици в 

умерена степен.  

10% от учениците са били жертви на училищен тормоз от страна на 

техните съученици или на по-големи деца. 

1/3 от учениците в гимназия са били тормозени от техни съученици и 

делът на учениците, които са били свидетели на училищен тормоз срещу 
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техни съученици е на четвърто място сред 41 страни в света по отношение 

на вътреучилищния тормоз.  

Последният публикуван доклад за Румъния, който говори за здравето на 

децата и младите хора, както и за феномена тормоз, се появява през 2018г. 

[National Health Report of children and young people in Romania 2018, 

retrieved at https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/12/RSC-

2018.pdf, accessed on 10 march 2020], публикуван от министерство на 

здравеопазването, националния институт по общественото здраве и 

нацционалния център за оценка и промоция на здравето. 

На национално ниво, описателно национално проучване е изработено по 

широкообхватен подход, методически координиран от регионалния 

център за обществено здраве в Cluj и е реализиран от специалисти от 

териториалния DSPS, с главна цел оценка на обхвата и сериозността на 

насилието сред учениците и с конкретни цели, включващи следното: 

- идентифициране на предпоставки в висок риск (слаби резултати в 

училише, ниска религиозност и заетост в необявена работа); 

- идентифициране на рискови фактори по отношение на насилствено 

поведение, според екологичен модел – релационни фактори (домашно 

насилие, развод), социо-културни фактори (безработица за членове от 

семейството, ниски средни доходи за членовете на семейството, честота на 

включване в религиозни услуги, резултати и очаквания за минимум 

образование) и фактори на обкръжението (присъди за членове на 

семейството, недеклариран детски труд между 20-30 часа на седмица). 

В проучването, 3.946 ученици са били обхванати чрез въпросник. 

Оценката на честотата на упражняване на тормоз е реализирана в 

проучване, проведено през 2017-2018, сред ученици в средни училища в 

Румъния. Проучена е национално представителна извадка от ученици N = 
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3946 (от които 49.9% момчета и 50.1% момичета), от 54 училища в няколко 

румънски общини. Използван е въпросника за самооценка на 

поведението, използван от Stevens, Bourdeaudhuij и Van Oost (2000) (xiii), 

адаптиран към националните особености (xiv). Този въпросник оценява 

честотата и някои форми на тормоз (социална изолация; директен и 

индиректен физически и вербален тормоз; заплахи) сред учениците, в 

рамките на трите месеца преди използването на въпросника. 

Получените резултати от самооценката на учениците, участвали в 

проучването, демонстрират, че в Румъния 8.7% от учениците тормозят 

други учени. От общия брой ученици 1.4% го правят често, а 7.3% рядко.  

Според самооценката на интервюираните ученици, 17% от тях докладват, 

че са тормозени от техни връстници. От тях 3.9% са тормозени често, а 

понякога са тормозени 13.1%. Сред учениците в Румъния, които докладват, 

че са тормозени от други ученици понякога или често, делът на момчетата 

(19.9%) е значително по-висок в сравнение с момичетата (14.1%). Разликите 

между момчетата и момичетата по отношение на начина, по който 

отговарят на този въпрос (относно виктимизация) са значителни. Налице е 

деволюция на разпространението на поведението на тормоз при 

учениците, докладвано както от жертви, така и от агресори.  

Що се отнася до разликите между половете, делът на момчетата, които са 

докладвали тормоз от други ученици намалява от 15.8% през 2014г. на 

12.5% през 2016 и 11.6% през 2018г., а делът на момичетата, които 

докладват тормоз от страна на други ученици леко нараства от 6.2% през 

2014г. на 6.5% през 2016г., последван от леко увеличение през 2018г. (6%).   

От анализа на получените резултати, става ясно, че броят на учениците, 

които докладват тормоз от страна на техни съученици е бил почти двоен 

на броя ученици, които докладват, че са тормозили друг ученик. Тази 
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тенденция също се запазва по отношение на половете. Обяснение за 

ситуацията може да бъде факта, че не всички ученици признават, че са 

тормозили други ученици или това, че възприемат насилието по различен 

начин.  

Що се отнася до половото разпределение получените резултати показват 

преобладаване на мъжете както по отношение на тормозенето на други 

ученици, така и по отношение на това да са тормозени. Тази ситуация 

предполага, че има връзка между това да тормозиш и да бъдеш тормозен. 

Тестът на тази хипотеза стъпва на данни, получени през 2017-2018 с цел да 

се разработи национален синтез по въпроса "Използване на екологичен 

модел за интервенция с цел предотвратяване на насилието против 

ученици" - дял I.3. – подчетвата следните аспекти: ученици, които 

тормозят по-често; момчетата тормозят по-често и биват тормозени все 

по-малко с порастването; момчетата от по-високите класове са по-рядко 

насилници в сравнение с момчетата от по-долните класове.  

Тази деволюция в тормоза сред учениците в периода 2014-2018, може да 

бъде обяснена с повишеното внимание към този вид поведение чрез 

насърчаване на осъзнатост сред училищата за този феномен и чрез 

изпълняване на стратегии за превенция и предотвратяване и борба с 

тормоза. Много важна стъпка в борбата с насилието е одобрението на 

закона против насилието в училищата.  

Всичко това е докладвано през 2018г. През 2019г. обаче, изненада! "На 

европейско ниво, Румъния е на 3то място сред 42 страни, в които е проучен 

феноменът, според доклад на СЗО [Bullying in schools: Romania, on the 3rd 

place at European level according to a WHO report retrieved at 

http://sparknews.ro/2019/04/16/bullying-ul-in-scoli-romania-pe-locul-3-la-nivel-

european-potrivit-unui-raport-oms/ accessed on 10 march 2020], със 17% от 11-
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годишните, докладвали че са тормозили други ученици поне три пъти в 

рамките на предходния месец, делът на онези на възраст между 13 и 15 

години, съответно е 23%", според същия доклад на световната здравна 

организация. "От приблизително 1,300,000 деца в средни училища и 

гимназии, 400,000 са изключвани от групите на връстниците, 325,000 са 

публично унижавани, 390,000 са заплашвани с побой и удряне, а 220,000 са 

постоянно бити от техните връстници. Така изглежда статистиката за 

тормоза, комплексен феномен, последиците от който засягат както 

жертвата, така и агресора и тихите свидетели.” в проведено на национално 

ниво социологическо проучване от организация Save the Children. Същата 

организация заявява, че “в румънските училища, разрешаването на 

конкретни случаи на тормоз от структурите, установени за тези цели 

(комисии, комитети и прочие), не работи и не може да бъде 

функционално, защото тези структури не разполагат с необходимата 

организация и компетенции за агарантиране на специализирани 

интервенции, индивидуализирани и адаптирани към особеностите на 

групи деца, с активно включване на ученици, родители и членове на 

общността, от която училището е част”. 

Няма официални статистики за училищния тормоз в Обединеното 

Кралство. Представените тук данни са от няколко наскорошни 

проучвания. 

Първото проучване от 2018г. за тормоза в училище, проведено от Survation 

за една Британска дарителска организация, Diana Award, демонстрира, че 

в британските училища: 

- 57% от младежите са преживели тормоз в един или друг момент от своя 

училищен живот. 

- 74% от младежите са били свидетели на тормоз в училище. 
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- 40% от младежите се тревожат да ходят на училище. 

- 23% от младежите не вярват, че тяхното училище се справя добре в 

борбата с насилието. 

- 35% са пропускали часове и 20% са сменили училището си на базата на 

преживян тормоз. 

- 56% от младежите, преживели тормоз, казват, че не могат да спят добре и 

17% казват, че са им минавали самоубийствени мисли. 

Глобално проучване от миналата година (2019) сред учители, проведено 

сред 48 страни от Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) 

открива, че: 

- в средните училища, Англия е сред най-зле представящите се страни по 

отношение на тормоза. 

- докато честотата на тормоз спада в много страни от 2013г. насам, 

тормозът се е удвоил в Англия (според 260,000 интервюирани учители). 

- 29% от средните училища докладват четвърто място на честота на 

тормоза (сред проучените страни). 

- 14% от средните училища докладват получаване на оплаквания от 

ученици или родители за онлайн тормоз; и 27% от училищата получават 

доклади за нежелани кибер съобщения сред техните ученици, което прави 

въпросните стойности най-високи сред всички проучени страни. 

Според проучване от 2019г. на YouGov сред 1,000 британски учители (в 

начално и средно образование) 13% от децата са тормозени заради тяхната 

сексуалност, 11% заради расата им, 7% заради пола им и 2% заради 

религията им. 
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Расистки тормоз – проучване на BBC разкрива, че по време на учебната 

2017-2018 има почти 500 временни изключвания заради расизъм в начални 

училища - 40% увеличение за 10 години 

Сексистки тормоз – проучване от 2018г. на Комитета за жените и 

равенството (Women and Equalities Committee):  

- 29% от 16-18 годишните момичета заявяват, че са били обект на нежелано 

сексуално докосване и 59% казват, че са изпитвали някаква форма на 

сексуален тормоз. 

- 71% от 16-18 годишните момичета също са докладвали, че редовно са 

чували обиди на полова основа. 

Хомофобски тормоз - 71% от учителите са били свидетели на хомофобски 

тормоз в училищата и 35% са наблюдавали хомофобски тормоз поне 

веднъж месечно. 

В заключение – без значение от специфичната организация и представяне 

на статистически данни от страна на включени партньорски страни, 

Европа и Света – училищата все още са място, където деца и тийнейджъри 

са жертви на насилие. Въпреки всички стратегии и усилия училищните 

общности и правителствата по света, феноменът изглежда не може да бъде 

изкоренен. Доказали сме си, че  не можем да се борим с тъмнината с 

тъмнина, затова чрез светлина и обучение на хора да разбират емоциите, 

да изразяват емоции внимателно и да се справят с отрицателните емоции 

по един позитивен начин чрез похватите на изкуствата може да бъде 

нашият шанс за успех. Положителните реакции на негативни действия в 

контролирана среда може да бъде решението, което ще постави прът в 

колелото на насилието и училищния тормоз. Включването на цялата 

училищна общност – директор, персонал, родители, съветници, ученици – 

плюс външни експерти и хора, подпомагащи процеса, ще гарантира, че 
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няма да бъдат оставени тъмни ъгълчета. Когато всички сме осъзнати за 

ситуацията и възможността, което и да било дете да попадне в позицията 

на насилник или жертва и когато сме готови да работим заедно, за да 

смекчим проблемите, сме на път да постигнем прогрес.  
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