Анкета для батьків
Шановні батьки!
Запрошуємо вас до участі у проведенні опитування з проблем насильства та цькування (булінгу) в
молодіжному середовищі.
Мета опитування – дослідження Ваших уявлень щодо розповсюдженості насильства та цькування
(булінгу) у молодіжному середовищі та можливих шляхів його подолання. Відомості про заклад освіти
та клас вказуватися не будуть, оскільки опитування проходить анонімно, а результати подаватимуться
лише в узагальненому вигляді.
Інструкція. Уважно прочитайте запитання та варіанти відповідей. Подумайте і оберіть ту відповідь,
яка відображає Ваші думки, ставлення, переконання. Будь ласка, обраний Вами варіант відповіді на
кожне із запитань відмітьте позначкою «V» у відповідному квадратику.
Дякуємо за співпрацю та розуміння!
Вкажіть, будь ласка, такі відомості про себе:
Ваша стать: чоловіча жіноча
вік ________________________
вік Вашої дитини__________________________
Стать Вашої дитини: чоловіча жіноча
маю двоє та більше дітей
1. Як Ви вважаєте, чи зросла кількість випадків насильства в освітньому середовищі протягом
останніх 5 років?
1.1. так
1.2. ні
1.3. складно відповісти

2. Як би Ви визначили ставлення один до одного дітей у класі, де навчається Ваша дитина?
(оберіть одну з наведених відповідей)?
2.1. дружнє
2.2. співчутливе
2.3. вороже
2.4. байдуже

3. Ваше ставлення до насильства (оберіть одну з наведених відповідей)?
3.1. вважаю, що будь-яке насильство є неприпустимим
3.2. позитивно, якщо це самозахист
3.3. можливе за певних обставин
3.4. байдуже, якщо це мене не стосується
3.5. не маю думки з цього приводу

4. На вашу думку, ознаками насильства є (можна обрати декілька відповідей):
4.1. певні дії однієї людини стосовно іншої без її згоди
4.2. контроль та обмеження вільного часу
4.3. заподіяння шкоди психічному здоров’ю
4.4. заподіяння матеріальної, грошової шкоди
4.5. не задоволення всіх без винятку матеріальних потреб
4.6. заподіяння шкоди фізичному здоров’ю
4.7. приниження почуття честі та гідності
4.8. образливі дії, приниження за ознакою статі (хлопець, дівчина)
4.9. бездіяльність однієї людини стосовно іншої, яка потребує допомоги
4.10. обмеження користуванням гаджетами (телефон, планшет та ін.)
4.11. відбирання або пошкодження особистих речей іншої людини
4.12. Ваш варіант відповіді _______________________________________

5. Як часто у класі, де навчається Ваша дитина виникають конфлікти між (дайте відповіді у кожному рядку):
№ з/п
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

Твердження
хлопцями-дівчатами
хлопцями-хлопцями
дівчатами-дівчатами
учнями/ученицями – педагогами
дівчатами-педагогами
хлопцями-педагогами
учнями/ученицями – батьками
дівчатами-батьками
хлопцями-батьками
педагогами-батьками
учнями/ученицями – адміністрацією закладу освіти
дівчатами- адміністрацією закладу освіти
хлопцями – адміністрацією закладу освіти
педагогами-педагогами

Так, часто

Інколи

Ні, ніколи

Складно відповісти

6.Чи були у закладі освіти випадки, коли конфлікти стали причиною або призвели до (дайте
відповіді у кожному рядку):
№з/п
Випадки
6.1. словесних образ та принижень
6.2. ізоляції когось з учнів/учениць
6.3. тілесних ушкоджень
6.4. цькування когось з учнів/учениць у безпосередньому спілкуванні
6.5. зміни учнем/ученицею місця навчання
6.6. цькування когось з учнів/учениць в соціальних мережах
6.7. пошкодження особистих речей

так

ні

не знаю

7. Якщо б Вам стало відомо про факт насильства серед учнів/учениць, якими б були Ваші дії
(можна обрати декілька відповідей):
7.1. повідомлю про випадок адміністрацію закладу
7.2. повідомлю про випадок батьків учнів/учениць
7.3. долучу до вирішення ситуації фахівця/фахівчиню (практичного психолога, соціального педагога, медітора)
7.4. з’ясую причину самостійно
7.5. покараю винуватця самостійно
7.6. звернуся до поліції
7.7. не буду втручатися (самі розберуться)
7.8. Ваш варіант відповіді _____________________________________

8. Які прояви цькування (булінгу) на Вашу думку найбільш розповсюджені? (можна обрати
декілька відповідей)?
8.1. штовхання, стусани, ляпаси
8.2. пошкодження чи знищення одягу чи інших особистих речей
8.3. поширення образливих чуток, образливі жарти, погрози
8.4. розповсюдження неправдивої інформації про людину через мережу інтернет
8.5. принизливі призьвиська
8.6. Ваш варіант відповіді ______________________________________

9. Чи стикалася Ваша дитина особисто з будь-якими проявами насильства та булінгу відносно
неї/нього (оберіть одну з наведених відповідей)?
9.1. ніколи
9.2. іноді
9.3. часто
9.4. постійно
9.5. важко відповісти

10. Чи діє у закладі освіти, де навчається Ваша дитина служба порозуміння?
10.1. так
10.2. ні
10.3. не знаю

Якщо на 11 запитання відповідь "так", то
11. На Вашу думку, хто найчастіше виступає булером (кривдником/кривдницею) (можна обрати
декілька відповідей)?
12.1. хлопці
12.2. дівчата
12.3. діти, які мають лідерські якості
12.4. булером може бути будь-хто
12.5. діти, фізично сильніші
12.6. діти, фізично слабкіші
12.7. важко відповісти
12.8. Ваш варіант відповіді _______________________________________

12. На Вашу думку, хто найчастіше потерпає від булінгу (можна обрати декілька відповідей):?
13.1. хлопці
13.2. дівчата
13.3. діти, які відрізняються від інших будь чим
13.4. дівчата, які гарно навчаються
13.5. хлопці, які гарно навчаються
13.6. дівчата, які мають проблеми в навчанні
13.7. хлопці, які мають проблеми в навчанні
13.8. діти, які не мають сучасних гаджетів, одягу тощо
13.9. діти, фізично сильніші
13.10. діти, фізично слабкіші
13.11. важко відповісти
13.12. Ваш варіант відповіді _______________________________________

13. На Вашу думку, чи розповість Вам ваша дитина, якщо стикнеться з випадком цькування
(булінгу) (оберіть одну з наведених відповідей)?
14.1. так
14.2. ні
14.3. важко відповісти

14. Визначте, які з наведених дій сприятимуть зниженню кількості випадків насильства в
освітньому середовищі (дайте відповіді у кожному рядку):

№ з/п
Дії
15.1. впровадження якісних профілактичних програм
15.2. створення антибулінгової політики
15.3. проведення (впровадження) систематичних просвітницьких заходів з ненасильницької поведінки в закладі освіти
15.4. активізація місцевих громад (сусідів, жителів мікрорайону)
15.5. покращення психологічного мікроклімату в класі, школі, закладі освіти
15.6. більш суворе покарання винуватців
15.7. надання правової інформації щодо наслідків скоєння насильства
неповнолітніми
15.8. регулярне відвідування представником/цею поліції закладів освіти
15.9. формування правової культури та культури спілкування учнів/учениць
15.10. посилення відповідальності батьків за виховання дітей
15.11. збільшення доступності позашкільних закладів, гуртків, секцій
15.12. залучення молоді до громадських ініціатив

так

ні

складно відповісти

16. Що, на Вашу думку, необхідно зробити для профілактики булінгу і насильства у Вашому
освітньому закладі?

Дякуємо за участь!

