
 

 

Как да се справим с онлайн тормоза? 

февруари 2019 

 

Тема на месеца: Как да се справим с онлайн тормоза? 

Кого попитахме: 75 деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за 

децата, на възраст между 10 и 18 години, 37 момчета и 38 момичета. 

В отговорите на част от въпросите има разминавания в броя деца, дали отговор на даден 

въпрос и броя на всички деца, взели участие в темата. Това е така, защото някои от 

децата, взели участие, не са отговаряли на всички шест въпроса. Мненията на децата по 

въпросите понякога съдържаха повече от един отговор наведнъж, затова ги групирахме в 

няколко категории и съответно броят получени мнения в тях не означава броя деца, които 

мислят така.  

Какво попитахме: 

1. Случвало ли ти се е да преживееш или да станеш свидетел на онлайн тормоз? Ако 

да, какво точно се случи? 

2. Какво би направил/а, ако някой те обижда или тормози в интернет? 

3. Какво би направил/а, ако забележиш, че някой обижда твой приятел или някого, 

когото не познаваш лично, в интернет?  

4. Как реагират учителите, когато ученик сподели с тях, че преживява или е свидетел 

на онлайн тормоз?  

5. Как следва да постъпят учителите с извършителите на онлайн тормоз над 

връстник? 

6. Как можем да предотвратим деца и младежи да извършват онлайн тормоз върху 

връстници? 

Какви отговори получихме: 

- Случвало ли ти се е да преживееш или да станеш свидетел на онлайн 

тормоз? Ако да, какво точно се случи? 

 
38 от мненията на децата, участвали в темата казват, че не са преживявали нито са 

ставали свидетели на онлайн тормоз. Възможно е някои от децата да изразяват 

такова мнение поради отсъствие на понятие за онлайн тормоз. 

 

В 36 от мненията си децата казват, че са били жертва или свидетели на онлайн 

насилие и говорят за: 



 

- тормоз чрез разпространяване на излагащи снимки в Интернет: „[a]з не съм бил 

тормозен чрез Интернет, но знам, че това се е случило на един приятел. Той ми 

разказа, че са му правили снимки с мемета и са ги разпространявали във Фейсбук”, 

„[a]з не, но мои приятелки - да. В чат, вербални обиди, снимки, обработени с 

програми, които нямат нищо общо с действителността. Някои го приемат като 

шега, а други като комична ситуация. Аз смятам, че всеки човек трябва да бъде 

уважаван и да не му се уронва престижа пред никого”, „[д]а, самата аз съм била 

потърпевша. Две мои съученички ме снимаха по време на час и публикуваха 

снимката на стори в Инстаграм”, „[н]е знам дали може да се нарече онлайн 

тормоз, но много дълго време снимката на чата на класа ми беше излагаща снимка 

на една съученичка, която беше по-стеснителна и се подиграха с нея като я качиха 

като профилна на чата, но понеже никой не общуваше с нея от класа и не се 

интересуваше дали това я наранява някак, снимката стоя дълго време, докато не се 

намери друга излагаща снимка на учител, която да я замени“, „[д]а случвало ми се 

е. Беше направен фалшив профил на един приятел с фалшиви снимки и ние 

докладвахме този профил, но също и предупредихме и посъветвахме останалите 

си близки и приятелите да направят същото, за да може профилът да се изтрие от 

администраторите“, „[д]а, случвало ми се е, заплашваха ме по интернет и те ми 

нанесоха емоционална вреда като ми налагаха  обиди и публикуваха в социалната 

мрежа мои подигравателни снимки“, „[б]ил съм свидетел на онлайн изнудване, 

например чрез качване на снимка, коята да манипулира друг“. 

- Сексуален онлайн тормоз: „[д]а, случвало се е на мои приятели да бъдат 

тормозени в интернет пространството, като да бъдат обиждани или да бъдат 

карани от непознато лице да пращат голи снимки“, „[б]ил съм под прицела на 

педофил, но честно казано той не успя да направи много, освен да ми оспами 

живота“, „[д]а случвало ми се е по Facebook - някакъв мъж ми беше писал, че ако 

не му кажа къде живея има някаква програма в телефона си и може да вземе 

някоя от моите снимки и да направи все едно съм гола и да я качи във Facebook“, 

„[с]лучвало ми се е да получавам съобщения от вида: „Ако не ми изпратиш снимки 

на корема си, ще направя фотошоп с лицето ти върху голи тела!", „[д]а, случвало 

ми се е да получавам съобщения със сексуален подтекст, но всичко приключи чрез 

блокиране на абоната“, „[д]а. Изпращаха на една приятелка мръсни снимки и 

гифове на сексуална тематика и я заплашваха. За щастие нещата приключиха само 

с едно блокиране във фейсбук“. 

- онлайн заплахи и обиди: „[д]а. Заплашване по Фейсбук... момиче заплашва друго 

момиче с бой заради момче“, „[н]е мога да кажа, че са ме тормозили, но и мен са 

ме обиждали в Интернет. Определено обаче се е случвало на мои приятели. Били 

са обиждани от различни хора и заради слухове се е стигало до заплахи. От това те 

се чувстваха зле и дори в някои моменти са изпитвали страх“, „[д]а, случвало ми се 

е бившият ми приятел да ме заплашва, но го блокирах“, „[б]ил съм свидетел на 

онлайн изнудване, понякога като на шега, за да си го върнеш на друг “, „[б]яха 



 

разбрали паролата на Facebook-а ми, качваха неща и пишеха обидни неща за мен и 

моите приятели“.  

- други: „[н]е ми се е случвало, но знам, че има игри като Син кит и още някаква 

нова, които тормозят децата и ги карат да вършат глупости. Четох в интернет, че 

има смъртни случаи от тях”, „[н]е ми се е случвало, но в имейла съм получавала 

съобщения за наследство от непознат, чиято цел е умишлена измама. В този 

случай веднага изтривам съобщението“, „[д]а, един път тормозих едно момиче“. 

  

- Какво би направил/а, ако някой те обижда или тормози в интернет? 

 

В най-много от мненията си (25) децата посочват, че ще предприемат технически мерки 

– блокиране, смяна на парола, изтриване на съобщение или докладване на профил: 

„[а]ко някой ме обижда или тормози в социална мрежа, бих го блокирала и бих казала на 

близък човек”, „ще си блокирам профила във Facebook“, „бих изтрила съобщенията и ще 

го блокирам“, „[б]их блокирала източника на обиди или какъвто и да е вид тормоз, но не 

мисля, че бих взела други, по-сериозни мерки“, „[б]их го предупредил да ме остави и ако 

продължи, тогава ще го блокирам“, „[б]их изтрила съобщенията, бих си сменила 

паролата“, „ако не го познавам, най-вероятно ще го блокирам“, „[м]оже би с приятели да 

докладваме профила“, „[б]их блокирала потребителя и бих отбелязала, че съм 

непълнолетна, за да могат да включат автоматичната защита“. 

С 18 мнения децата казват, че биха се обърнали към възрастен, в 16 от мненията 

посочват родител/и, в 1 „близките си“ и в 1 „някой възрастен и по-компетентен“: „...и 

вероятно с родителите си, ако стане по-сериозно“, „ще кажа на баща си“, „[а]ко някой ме 

обижда в Интернет, ще кажа на мама и татко. Те ще ми кажат какво да направя“, „[н]е 

отдавам голямо значение. Ако неща станат сериозни, бих споделил с родителите си“, 

„[п]ърво бих се обърнала към родителите си”, „[б]их споделила с близките си, за да 

поискам съвет и помощ“, „[б]их споделила с някой възрастен и по-компетентен от мен“.  

В 16 от мненията си децата казват, че ще се оправят сами, като в 10 от тези мнения това 

включва саморазправа: „[б]их му казала да дойде да си поговорим на живо“, „ще се бия“, 

„ще го намеря и ще се разбера с него“, „[а]ко познавам този човек, може би ще го 

набия...“, „[б]их отвърнал на обидите“, „[б]их го попитал защо го прави и ако не се 

разберем по дипломатическия начин, ще се разберем по друг“, „[щ]е го обидя и аз“, 

„[б]их опитала сама да се справя с обстоятелствата, ако не успея и тормоза продължи, бих 

потърсила помощ“, „[б]их се опитала да се успокоя като начало и да измисля според 

ситуацията какво е най-разумно да сторя. Ако не знам мотива им, бих поискала основание 

за тормоза, а ако знам причината, бих се опитала да реша проблема“, „[щ]е се опитам да 

поговоря какъв е казусът за тези думи и заплахи“, „[щ]е го питам защо го прави“, „...а ако 

го видя на живо, бих поговорил с него“, „[щ]е се опитам да се справя сам“. 



 

13 мнения на деца казват, че няма да обърнат внимание: „[н]яма да му обърна 

внимание. Не ми се занимава с глупости, да се бия с някой или пък да му отвръщам в 

Интернет. Знам, че мога да се обърна за съвет към приятелите, родителите или 

полицията“, „[а]з просто игнорирам в тази ситуация“, „[б]их попитал защо го прави и че не 

е хубаво да тормози не само мен, но който и да било и след това не бих му обръщал 

внимание“, „[б]их се защитила или да ги игнорирам“, „[б]их игнорирал. По-умният 

отстъпва“, „[н]е знам, зависи от ситуацията, но най-вероятно няма да му обърна 

внимание“, „[a]ко са някои, които единствено ме обиждат, без да ме тормозят или 

заплашват, бих се опитала да не им обръщам внимание и да се преструвам, че не ми пука, 

дори да ми. Така ще видят, че не ме интересуват и не могат да ме засегнат и ще се 

откажат“. 

В 9 от мненията си децата отговарят, че биха потърсили квалифицирана помощ – 

институции, кампании за онлайн безопасност, психолог или педагогически съветник: 

„[п]реди години бих се уплашила. Но ако това се случи днес, бих се обърнала към 

подходящите институции и ще настоявам докато не си свършат работата“, „бих се 

обърнала към институциите, които могат да спрат с този тормоз“, „[б]их се обърнала към 

кампании за тормоз в социалните мрежи“, „[с]поделих с психолога на училището, в което 

съм и проведохме разговор във връзка с отношенията“, „...или на педагогическия 

съветник в училище, ако човекът, който качва тези неща, е от моето училище“ „... а ако не 

продължи както трябва, се обаждам на полиция...“  

В 3 мнения децата казват, че биха се обърнали към свои приятели: „[б]их споделила с 

приятели...“, „ще кажа на най-добрия ми приятел да ми даде съвет“, „[щ]е се 

оплача/споделя на приятел“.  

 

- Какво би направил/а, ако забележиш, че някой обижда твой приятел или 

някого, когото не познаваш лично, в Интернет?  

 
В най-много мнения (36) децата казват, че ще се ангажират и ще помогнат: „ще 

защитавам приятеля си“, „би ми станало неприятно и бих започнала да пиша против 

обидите и лошите взаимоотношения“, „бих се намесил и бих застанал до приятелите си, и 

ще му помогна“, „[б]их го защитила....“, „[б]их се опитала по някакъв начин да им помогна 

с каквото мога. Като начало да им дам морална подкрепа. След това бих ги защитила, ако 

има нужда и се стигне до крайности. Бих желала да разбера какъв точно е проблемът, 

защото трябва да има такъв след като тормозят човека и бих се опитала да го разреша“, 

„[б]их се опитал да обясня на обиждащия, че това, което прави, не постига нищо 

значително. Понякога мило, понякога бих говорил с неговия език“, „[в]инаги бих се 

отзовал, дори да не го познавам, понеже знам, че повечето хора не са образовани как да 

се пазят в тази среда, следователно може да стане жертва на това“, „[б]их го посъветвала 

да постъпва разумно и да не се свързва с въпросните лица повече, бих споделила за това 



 

на моите приятели, за да не попаднат в същата ситуация“, „[щ]е го защитя по някакъв 

начин... Зависи кой е тормозеният“, „[a]ко видя някой да обижда приятелите ми, ще го 

питам защо така ги обижда и защо му е така мнението за тях“, „[а]ко някой обижда или 

тормози някой мой приятел, ще попитам защо го прави и ще му предложа да се видим на 

живо и да обсъдим причината за действията му“, „[щ]е подам сигнал“, „[б]их се опитала 

да помогна на дадения човек със съвет или ще споделя с някого, който може да му 

помогне“, „[щ]е говоря с нея или него и ще помогна с каквото мога, и заедно ще кажем на 

някой възрастен“. 

В 12 мнения отговорът е, че ако обижданото дете не е приятел, тогава няма да се 

намесят, че при  никакви обстоятелства няма да се намесят или пък, че не знаят как ще 

постъпят: „[a]ко не е познат, нищо няма да направя“, „[б]их игнорирала ситуацията, за да 

не пострадам аз“, „[н]е знам“, „[н]е знам, защото до сега не ми се е случвало“, „[в]ероятно 

не бих се включила, защото е безсмислено“, „[а]ко не съм запознат с темата и мотивите за 

обидите, не бих се намесил“, „[а]ко не го познавам и мисля, че ситуацията не се нуждае от 

чужда намеса – нищо“, „[щ]е подмина“.  

Равен брой мнения (6) посочват, че: 

- биха посъветвали детето да сподели с родителите си или със свои близки: „[б]их 

го посъветвала да сподели с родителите си“, „да поговори с близък, защото те са 

хората, които ще ни посъветват най-добре“, „[б]их посъветвала да говори с 

родителите си. Да не се стига до саморазправа. Да не отговаря на агресията с 

агресия”, „[а]ко нищо не помогне, бих съветвала човека да се обърне към родители 

или някой възрастен, който би взел по-сериозни мерки“. 

- биха дали съвет в посока технически мерки: „[а]ко някой обижда мой приятел в 

интернет, бих го посъветвала също да го блокира“, „[б]их докладвал профила“, 

„[м]ного е важно също при  употребата на интернет в социалните мрежи, той или 

тя да посочат, че са под 18 години, така както непълнолетните потребители имат 

автоматични защити“, „[щ]е му кажа да го блокира“. 

Равен брой (5) са и мненията, според които: 

- биха споделили в училище: „...и съответно, ако нещата станат сериозни, ще 

споделя с учител и директор”, „[б]их го докладвала”, „[з]нам, че трябва да кажа на 

възрастен. Ще споделя с класната ръководителка и родителите си. В моето 

училище има и психолог, може да питам и него“. 

- биха посъветвали детето да се обърне към полицията: „[а]ко продължават, да се 

обади в полицията“, „[н]еобходимите органи на реда“, „[щ]е посъветвам 

съответния човек да се обърне към полиция, ако е нещо доста сериозно“. 

- биха влезли в саморазправа: „[б]их му казала да спре, за да си няма работа с мен“, 

„някой, ако обиди мой приятел, лошо му се пише“, „ако обиди мой приятел и аз ще 

постъпя така, както той с него“, „ще се намеся и аз“, „ще го нахейтя“. 



 

1 човек би посъветвал да не обръща внимание. 

 

- Как реагират учителите, когато ученик сподели с тях, че преживява или е 

свидетел на онлайн тормоз?  

 

В най-много от мненията си (23) децата казват, че учителите ще помогнат и част от 

децата посочват по какъв начин: „[у]чителите казват да се обърнем към психолога на 

училището“, „може би ще му даде съвет“, „[н]е знам, но мисля, че ще се обадят на 

полицията или на социалните служби. В час на класа ни разказваха за телефонна линия 

116 111, на която можем да се оплачем“, „[в]инаги първо изслушват и двете страни. След 

това информират родителите“, „[о]питват се да помогнат на ученика“, „[у]чителите дават 

адекватни съвети и един от тях е ученикът да споделя със семейството си, ако трябва да 

каже на директора за това“, „[щ]е бъде събран учителският съвет и заедно ще решим как 

да спрем тормоза“, „[а]ми повечето учители са питали дали родителите ни знаят“, 

„[в]земат мерки и разрешават проблема“, „[а]ми обикновено ги съветват да внимават с 

кого си пишат и с кого общуват, като цяло е това“, „[н]якои взимат нещата присърце...“, 

„[н]ашите учители са готини и винаги ще ти помогнат, ще те насърчат да потърсиш помощ 

и ще те подкрепят“, „учителите ни са разбрани и всеотдайни и са готови да помагат“, 

„[ч]рез говорене“.  

17 от децата отговарят, че не знаят как биха реагирали: „[н]е ми се е случвало да видя 

или разбера как реагират учителите, когато им кажеш, че си жертва на онлайн тормоз, 

защото не съм попадала, както казах, в такава ситуация за радост“, „не знам“, „не знам. 

[н]е се е случвало до момента“, „[a]ми не знам, не съм била свидетел на такова нещо“, 

„[н]е съм имала такива случаи“, „[н]е съм чувал или виждал оплаквания към учители“, 

„[н]е знам точно как реагират, защото не съм била свидетел, но предполагам, че биха 

посъветвали детето как да се справят с проблема“.  

12 мнения казват, че децата не се обръщат към учителите си в такива случаи или че 

учителите знаят по-малко от децата за онлайн тормоза: „[н]е е нещо, което учениците 

биха споделили с учител, тъй като тенденцията е учителите да са дори по-слабо запознати 

в онлайн сферата от учениците“, „[с]поделяла съм на учител за това, че съм била 

тормозена в социалните мрежи, при което получавах този отговор: „Не приемай покани 

от непознати“, „[т]ипична фраза е: „Гледай кой допускаш в приятели”, „[н]е съм виждал 

или чувал ученик да споделя такова нещо на учителите си“, „[у]чителите биха се учудили 

според мен“, „[н]ямам идея как реагират учителите, не знам мой връстник да се е 

оплаквал на учител от онлайн тормоз“, „[н]икой не би споделил с учител“, „[б]иха го 

посъветвали да спре да използва интернет“, „[о]нлайн тормозът никога не се е обсъждал 

в моето училище“. 



 

Според 7 мнения учителите не правят нищо: „[о]бикновено не са съвсем изненадани, тъй 

като често чуват обиди по време на час или, когато някой ученик се заяжда с тях и не 

предприемат мерки, като например да говорят с родителите на децата“, „[т]е не правят 

нищо“, „[в] повечето случаи не му обръщат внимание“, „[т]ях нищо не ги интересува, защо 

да ги интересува и това“. 

- Как следва да постъпят учителите с извършителите на онлайн тормоз над 

връстник? 

 
Според най-много от мненията (20) учителите трябва да уведомят родителите: „[б]и 

трябвало да бъдат съпричастни и да уведомят родителите на детето“, „да се проведат 

разговори със семейството“, „[м]исля, че ще е добре учителите да говорят с родителите на 

тормозения или обиждания, за да може да се реши проблема“, „да уведоми родителите и 

да поговори с двете страни/деца, за да се види каква е причината“.  

В 14 от мненията си децата предлагат при онлайн тормоз учителите да се обърнат към 

институциите: „ако обаче нямат допирна точка с човека, може да се обърнат към 

съответните институции“, „към полицията“, „[н]еодобрение, информиране на нужните 

власти“, „или да се заведе в полицията за онлайн обиди и заплахи, нарушаване на 

достойнството и други“, „следва да подадат сигнал в полицията“, „да се свърже с 

полицията/детска педагогическа стая и да ги уведоми“, „да потърси помощ от 

институциите, ОЗД“, „...или да потърсят помощ от властите“, „да занесат случая до 

съответните органицации...“ 

Според 9 мнения учителят трябва да се обърне към психолога на училището или към 

педагогическия съветник: „[с]игурно ще извикат ученика на педагогически съвет или пък 

ще го заведат при педагогическия съветник в даскало“, „[п]ърво да уведомят психолога в 

училище...“, „[в]сяка форма на тормоз следва да бъде разглеждана от специалист, а не от 

учител според мен, тъй като учителите няма как да бъдат пълноценен медиатор между 

насилника и жертвата заради другото естество на отношението им с дадените ученици в 

частност оценяването“. 

6 мнения казват, че е важно да се разговаря с извършителя на тормоз: „[н]е трябва да го 

бият, а да му обяснят, че не трябва да прави това, защото не е хубаво и да се постави на 

мястото на другото дете”, „[б]и трябвало да разберат какъв е проблемът или причината, 

да поговорят с извършителя, да обяснят, че не е правилно. Да предприемат по-сериозни 

мерки, ако друго не помогне. Ако трябва дори да го накажат“, „[р]азговор без агресия и 

културно решаване на проблема“. 

Равен брой мнения (5) предлагат: 



 

- учителят да се обърне към директора на училището: „[д]а извикат родители, да ги 

заведат всички при директора“, „да споделят информацията помежду си и на 

директора, като посочат името на другото дете“,  „директор“. 

- извършителят да бъде наказан: „[a]ко този, който тормози ученикът, е от 

съответното училище, може да бъде наказан“, „...и при неуспех от разговори да ги 

накажат или изгонят“, „[д]а говорят повече с учениците и да наказват, тези които 

причиняват тормоз“. 

4 мнения казват, че учителите трябва да говорят за онлайн безопасност: „да изискат 

засилена защита и да говорят за опасността в Интернет с учениците си“, „[к]ласният 

ръководител може да проведе разговор с целия клас по темата за онлайн тормоза 

превантивно, за да осмисли случващото се и последствията от него“, „[д]а запознаят 

децата какво е това и къде могат да потърсят помощ...“, „[д]а правят повече кампании и 

да предоставят повече информация“. 

4 деца казват, че не знаят, а 3 деца отговарят, че учителите ни биха направили нищо/че 

няма какво да направят: „[с]поред мен учителите не могат да направят нищо по 

въпроса“, „[т]е не биха предприели никакви мерки“, „[а]ми учителите мисля, че няма 

какво да направят, защото според мен потърпевшите∕децата трябва да се обърнат към 

родители или полиция“. 

Има 9 мнения, които не можем да съотнесем към никоя от по-горните категории, 

затова обединихме в една обща като „други“: „[д]а вземат всички позволени мерки и за 

двете страни”, „[д]а предложат начини за справяне с проблема и да не карат дете да бъде 

склонно към насилие“, „[т]рябва да го успокоят и да го посъветват да не се тревожи, че 

всичко е наред“, „[п]редполага се, че те трябва да са хората, които да знаят как да 

постъпим или към кого е най-правилно да се обърнем“, „[т]рябва да направят среща с 

всички замесени“, „[с]ледва да ограничат достъпа им до Интернет“, „[в]ажно е учителите 

да не предизвикват тормоз и затваряне в себе си, да го накарат той да сподели 

проблемите си, за да намерят точното решение“, „[с]поред мен биха опитали да се 

справят сами, но ако това не помогне, биха се обърнали към компетентно лице“, „[п]равят 

всичко необходимо“. 

- Как можем да предотвратим деца и младежи да извършват онлайн 

тормоз върху връстници? 

Според 36 мнения е нужно повече информиране и разговори с децата: „[с] повече 

говорене, информационни срещи, запознаване на децата с тормоза и последствията от 

насилие и психически или физически тормоз“, „трябва да се дава по-голяма гласност на 

проблема...“, „в час на класа да се обясни на всички деца, че е лошо да правят това. Така 

децата ще знаят колко е лошо и няма да правят това“, „[к]ато се обяснява на учениците и 

на младите хора, че не е правилно“, „[к]ато се отдели повече внимание на психическото 

здраве, а именно това колко е важно то, било то под формата на уроци със специалисти 



 

или работни групи, занимаващи се с конкретни примери на кибертормоз от ежедневието 

в училищата, за да могат учениците да са наясно как да го разпознаят и как да му 

противодействат“, „[с]ъздаване на специализиран час за онлайн грамотност“, „[с]поред 

мен най-ефективно ще е, ако по-често на подрастващите им се говори, че трябва да са 

добри и толерантни един към друг, че не е редно и приятно да се държат неуважително и 

обидно с останалите . А дейността, която ще спомогне идеята е: всички часове на класния 

да са оползотворени с говорене на такива теми“, „[к]ато започнат да бъдат толерантни 

към всяко едно дете и да си казват проблемите, защото не на всеки животът е лесен и 

справедлив“, „[д]а бъдат организирани повече информационни срещи за безопасно 

сърфиране в интернет“, „[а]ми като ги информираме, че така извършват много лоши неща 

срещу своите връстници, но и не само те“, „[п]одкрепа от класния ръководител, разговор 

с децата или класа, или кампании от вида „Не на онлайн тормоза“, „[ч]рез кампании, чрез 

информационни брошури и беседи“, „психолога в училище да запознава децата по тази 

тема“, „в училище да се говори по-често за тази тема“, „контрол от страна на родителите, 

същите да обяснят какви опасности се крият в интернет, какво може да се случи“, „в 

училище да се говори по-често за тази тема, за да се знае какво крие онлайн тормоза“, 

„[и] двамата сме на мнение, че по-голямата информираност е най-добрата превенция, 

затова сме с две ръце „за“ повече дискусии, интерактивни уроци и извънкласни 

занимания по темата“, „[р]азговори“, „[o]бучения“, „[п]ревенция“, „[р]азговори и 

събирания“. 

11 от предложенията на децата са насочени към по-строги правила в Интернет 

пространството: „[т]ормозът в Интернет в днешни дни е ежедневие и трудно младежите 

могат да бъдат спрени. Може би, ако се наложат по-строги правила в Интернет 

пространството, би подействало да се намали интернет тормоза“, „[д]а се спре Facebook“, 

„[с]ъвета ми е хората да се ограничават от това да приемат покани от непознати, също 

така не трябва да се контактува с непознати, независимо дали е в социалните мрежи или 

в ежедневието ни. Най-често хората, които ни изнудват в социалните мрежи се крият зад 

фалшиви профили“, „[п]ревенцията би могла да се случи чрез ограничен достъп до 

Интернет и по-късно започване на използването му (когато детето е наясно с идеята за 

добро и зло, правилно и неправилно)“, „[с]ъс закон за забрана за използването на 

социалните мрежи до 14г. възраст“, „[ч]рез контролиране на времето в мрежата“, „[с] 

ограничен достъп до Интернет“, „трябва да има контрол от страна на родителите, да 

проследят в какви сайтове се влиза,  какви приятели има в стената си детето“, „[к]ато им 

ограничим правата над социални мрежи и други сайтове“.  

Отново общо 8 деца отговарят, че е невъзможно или че не могат да преценят. 

Има по равен брой (7) мнения за всяко от следващите предложения: 

- повече активност от страна на самото училище и по-строги правила при случаи на 

онлайн тормоз: „[в] училище трябва да се предприеме нова политика за 

наказанията“, „[п]овече работа може би на психолози в училище“, „[с]ъщо е добре 



 

да има правила и при нарушаването им, тоест обиждането и тормозенето на 

някого да има наказания за извършителя“, „[т]рябва да бъдат предупредени от 

семейството и от учителите, че ще бъдат наказани и всички агресивни прояви в 

зависимост от ситуацията в семейството и в училището“, „... трябва да се помага на 

всеки, ако има онлайн тормоз, да се наложи наказание за да не се повтарят повече 

тези неща“, „[с] повече разговори с психолози и т.н., да намалим тяхната агресия“, 

„ако сме получили от някъде информация за онлайн тормоз, да уведомим учителя 

или родителя“. 

- онлайн тормозът е обвързан с възпитанието, затова по-различно възпитание. 

Няколко мнения предлагат конкретно възпитание без агресия: „родителско 

възпитание“, „[a]ми мисля, че е въпрос на възпитание от страна на родителите“, 

„[a]ми с добро възпитание никой не би тръгнал да тормози онлайн или да обижда 

връстниците. Това го правят хора без личен живот и хора, които ги е страх да го 

направят на живо защото зад екрана е лесно“, „[н]яма как според мен - всичко е до 

възпитание“, „[т]ормозът се поражда от агресия било психически, физически, очи в 

очи или по интернет, той се поражда от злоба, агресия и не добре възпитано дете. 

Ако детето се възпитава да е добро, да обича и когато има проблем да 

комуникира, тормозът ще бъде избягван“, „[ч]рез разговори… Всяко дете има 

нужда от внимание и любов“, „[з]а най-малките деца рискът от онлайн тормоз е 

по-малък, затова, че те не използват социални мрежи в голяма степен, в по-ранна 

възраст е важно родителите да почнат да разговарят с децата си за този тормоз, за 

проблемите и за всички тези конфликти, включващи онлайн тормоза, за да може 

един ден, ако срещне такъв вид тормоз, то да знае как да постъпи според 

ситуацията“. 

В 6 от мненията си децата предлагат намеса на полицията или и на институциите: 

„полицейска намеса според законите“, „[к]ато се обърнем към съответните институции“. 

Наблюдения и заключения на Рапортьорите от разговорите с децата: 

- „Всички деца се притесняваха да разговарят, даваха кратки отговори и в повечето 

случаи се колебаеха какво да отговорят.“ 

- „Когато задавах тези въпроси на децата, не искаха да споделят мнението си по тази 

тема.“ 

- „Онлайн тормозът съществува и е нещо опасно, можещо да доведе до много 

сериозни последици - било то психически, емоционални, дори физически. Трябва 

да се говори и обяснява на младите за това. Младите трябва да знаят как да 

постъпят в такава ситуация. Трябва хората, дръзнали да направят фалшив профил и 

да тормозят или от собствения профил, трябва да знаят, че има последици и ще 

бъдат спрени незабавно, така че да не се осмеляват да действат.“ 

- „Темата за тях беше интересна. При разговорите ни след интервютата някои от тях 

ми споделиха за случки, които са чували от приятели.“ 



 

- „Доста деца са станали свидетели на онлайн тормоз.“ 

- „Децата смятат, че учителите не могат да направят нищо, за да предотвратят 

тормоза.“ 

- „Повече момичетата отколкото момчетата стават жертви на онлайн тормоз, а те от 

своя страна имат повече и по-иновативни идеи за справянето с него. За децата 

учителите не са доверени лица и те не биха споделили проблемите си с тях.“ 

- „При заключението си по темата за онлайн тормоза, децата споделиха, че много 

често той бива използван от деца и тийнейджъри като начин да обидят, отмъстят 

или просто да се пошегуват с приятелите си. Той има различни форми като: 

създаването на фалшив профил във Фейсбук, публикуване на подигравателни 

снимки в мрежата, клипове в различни сайтове. Този онлайн тормоз може да се 

извърши от всяко едно устройство, свързано към интернет. Често е насочен към по 

уязвим съученик - от различен етнос или изглеждащ по различен начин, то може 

да започне като опит за шега или целенасочено отмъщение.“ 

- „Децата от малки трябва да се обучават как да работят в интернет, правила за 

безопасност. Родителите и учителите трябва да говорят с децата по-често по тази 

тема.“ 

- „Онлайн тормозът става все по-голям проблем в обществото и сред младите хора. 

Много често се подминава или не му се обръща внимание. Много често жертвите 

дори мълчат. Затова е важно да се говори, да се обсъжда и да знаеш, че имаш 

подкрепа от по-големите, по-опитните и по-образованите от теб - твоите родители 

и учители. Приятелското рамо и добрата дума от близък човек също са важни в 

критични моменти. За по-голяма информираност е добре да се правят креативни 

неща, които да привлекат вниманието на нас, децата - отворени дискусии, 

състезания, обучителни сесии с интерактивен характер.“ 

 

Изводи: 

- На въпроса „Как реагират учителите, когато ученик сподели с тях, че преживява 

или е свидетел на онлайн тормоз?“ най-много мнения на деца казват, че 

учителите биха помогнали, но сборът на мненията, според които децата не се 

обръщат към учителите, учителите знаят много малко за онлайн тормоза, те няма 

да направят нищо или пък отговорите „не знам“ надвишават по брой позицията, че 

учителите биха помогнали. В допълнение, когато децата отговарят, че учителите 

биха помогнали, преобладаващо посочват или обобщавайки, че биха се 

ангажирали, или че биха съотнесли въпроса към психолог/педагогически съветник, 

че биха опитали да разговарят. Съвсем малко са мненията, според които учителят 

би говорил за онлайн безопасност или пък би въвлякъл специалисти от тази област. 

Знаем, че една от най-често срещаните форми на онлайн тормоз (проличава и в 

отговорите на децата в тази тема) е между връстници и че онлайн тормозът не 

рядко преминава в действителна форма на насилие в училище. Следвайки тези 



 

наблюдения, бихме могли да кажем, че за да се намали онлайн насилието и да се 

повиши информираността сред децата, условие от първостепенна важност е 

въвличането на учителите в темата, чрез обучения и чрез повишаване на 

доверието към тях от страна на децата. 

- Когато децата говорят какво биха направили, ако някой ги обижда в интернет, най-

много от тях акцентират върху техническите настройки и най-вече върху 

„блокиране“. Голям брой от мненията са, че няма да обърнат внимание или, че ще 

се оправят сами, понякога също чрез насилствено поведение. Малък брой мнения 

в сравнение с всички получени, казват, че ще потърсят помощ от близки възрастни 

или специалисти. Позициите, които преобладаващо изразяват децата, взели 

участие в темата, са предпоставка да направим предположение, че на практика 

онлайн тормозът е тема, капсулирана между децата, до която възрастните 

започват да имат достъп най-вече при кризисни ситуации.  

- От друга страна е хубаво и важно, че най-много деца се сещат за техническите 

настройки в ситуация на онлайн тормоз, това е в съответствие и с индивидуалните 

мерки по препоръка на Националния център за безопасен интернет. 

- Стори ни се интересно да изведем в извод контрастът в отговорите на въпросите 

как постъпват децата, какво те казват, че правят или че трябва да правят учителите 

им в ситуация на онлайн тормоз и как според тях той може да се предотврати. 

Предложенията за предотвратяване на онлайн тормоз касаят най-вече 

информационни кампании, обучения, повече настройки в Интернет за безопасно 

сърфиране на децата, повече ангажираност от страна на училището и 

институциите, отговори които в първите въпроси са по-рядко срещаните. Затова го 

разглеждаме като заявка от страна на децата за нуждата им и желанието за такъв 

подход към онлайн насилието. 

 

*Изводите, които предлагаме, отразяват какви акценти ние откриваме в получените от 

децата и младежите мнения, а не представляват обобщение на мненията им. 

Можете да ни пишете, в случай че имате интерес към суровия резултат на мненията, 

получени в НЕФ, през този месец. 

 


