Анкета для учнів і учениць
Шановні друзі та подруги!
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 .
Вкажіть, будь ласка, такі відомості про себе:
Ваша стать: чоловіча / жіноча
вік _________________________
1 Як би Ви визначили ставлення один до одного учнів і учениць у Вашому класі (оберіть
одну з наведених відповідей)?
1.1. дружнє
1.2. співчутливе
1.3. вороже
1.4. байдуже
2. Як Ви ставитеся до проявів насильства (оберіть одну з наведених відповідей)?
2.1. вважаю, що будь-яке насильство є неприпустимим
2.2. позитивно, якщо це самозахист
2.3. можливе за певних обставин
2.4. байдуже, якщо це мене не стосується
2.5. не маю думки з цього приводу
3. Як часто у Вашому класі виникають конфлікти (дайте відповіді у кожному рядку):
№
з/п

Твердження

4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8
4.9.
4.10.
4.11.

хлопцями-дівчатами
хлопцями-хлопцями
дівчатами-дівчатами
учнями/ученицями – педагогами
дівчатами-педагогами
хлопцями-педагогами
учнями/ученицями - батьками
. дівчатами-батьками
хлопцями-батьками
педагогами-батьками
педагогами-педагогами

Так
часто

Інколи Ніколи Складно
відповісти

4. Вкажіть, чи траплялися у Вашій школі/закладі наведені нижче події та як Ви були до
них долучені (дайте відповіді у кожному рядку):
Подія
Свідок
Кривдник
Потерпілий
так

ні

так

ні

так

ні

бійка між
однокласниками/однокласницями
бійка між однокласниками
бійка між однокласницями
побиття дитини (дітей)
молодших класів
учнями/ученицями
старших класів
відбирання, пошкодження
особистих речей
приниження, цькування з боку
інших учнів
приниження, цькування з боку
інших учениць
словесні образи з боку вчителів
повна або часткова
ізоляція/бойкот
вимагання грошей одних
учнів/учениць у інших
образливі дії, приниження по
відношенню до дитини через
те що вона дівчинка
образливі дії, приниження по
відношенню до дитни через те
5. Які прояви цькування (булінгу) на Вашу думку найбільш розповсюджені (можна
обрати декілька відповідей)?
7.1. штовхання, стусани, ляпаси
7.2. пошкодження чи знищення одягу чи інших особистих речей
7.3. поширення образливих чуток, образливі жарти, погрози
7.4. розповсюдження неправдивої інформації про людину через мережу інтернет
7.5. принизливі призьвиська
7.6. Ваш варіант відповіді______________________________________________
6. Чи стикалися Ви особисто з будь-якими проявами насильства та булінгу відносно
себе (оберіть одну з наведених відповідей)?
8.1. ніколи
8.2. іноді
8.3. часто
8.4. постійно
8.5. важко відповісти
7. На Вашу думку, хто найчастіше виступає булером (кривдником/кривдницею) (можна
обрати декілька відповідей)?
9.1. хлопці
9.2. дівчата
9.3. діти, які мають лідерські якості
9.4. булером може бути будь-хто
9.5. діти, фізично сильніші
9.6.діти, фізично слабкіші

9.7. важко відповісти
9.8. Ваш варіант відповіді_______________________________________
8.Якщо б Ви стали свідками насильства та булінгу серед однолітків, якими б були Ваші
дії
(оберіть одну з наведених відповідей):
12.1. негайно сповіщу дорослих
12.2. зателефоную до поліції
12.3. зателефоную на Національну дитячу «гарячу» лінію
12.4. з’ясую причину
12.5. спробую втрутитися і припинити насильство (булінг)
12.6. покараю винуватця самостійно
12.7. не буду втручатися (самі розберуться)
12.8. Ваш варіант відповіді ________________________________________
9. До кого Ви звернетесь, якщо насильство та булінг буде застосовуватися до Вас?
(можна обрати декілька відповідей)
13.1. до батьків
13.2. до інших родичів або знайомих
13.3. до друзів, однолітків
13.4. до однокласників/ць
13.5. до класного керівника/ці/вихователя/ки
13.6. до іншого вчителя/ки
13.7. до медіатора/медіаторки
13.8. до психолога/соціального педагога
13.9. шукаю поради на форумах або у соціальних мережах
13.10. телефоную на Національну дитячу «гарячу» лінію
13.11. до поліції
13.12. ні до кого не звертаюся, розбираюся самостійно
13.13. Ваш варіант відповіді ___________________________________
10. Що, на Вашу думку, необхідно зробити для профілактики булінгу і насильства у
Вашому освітньому закладі?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дякуємо за участь!

