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Цели на проекта 

 

Проектът CHAPTER е фокусиран върху една актуална за нашата 

действителност проблематика – физическото насилие върху деца, което 

не само нарушава техните права, но поставя в сериозен риск тяхното 

физическо и психично благополучие. 

Основните цели на проекта са да се повишат знанията и уменията 

на възрастните за по-успешно изпълнение на техните отговорности за 

отглеждане и възпитание на децата по начин, който съответства на 

техните потребности. Екипът по проекта вижда ролята си в този процес 

чрез разработване на единна методология за представяне на този 

проблем пред заинтересованите страни и привличане на тяхното 

внимание към въпросите, свързани с телесното наказание. 

Изпълнението на проекта е адресирано и към по-широката 

общественост, за повишаване на общото ниво на информираност за 

тежките преживявания на децата и юношите – жертви на физическо 

насилие, и негативните последици за тяхното психологическо 

приспособяване. Наред с изучаването и разпространението на добрите 

международни практики в тази област, екипът си поставя за задача да 

координира усилията на различни социални структури и общности за 

промяна в съответното законодателство и за прилагането на такива 

подходи към проблема, които да доведат до изкореняването на тази 

практика. 

 

Цел и предмет на скрийнинговото изследване 

 

В т. 1.6. Методология на дейностите по проекта е планирано  
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разработването на програми за превенция на насилието, предназначени 

за родители и деца (WS 2). Разработването на тези програми се 

основава на предварително скрийнингово изследване (WS 2.1), което е 

проведено сред представителите на следните четири целеви групи: 

1. Деца на 4 – 6 години 

2. Деца на 8 – 12 години 

3. Юноши на 16 – 19 години 

4. Родителите на деца на 4 – 6 години и деца на 8 – 12 години 

 

Непосредствената цел на скрийнинговото изследване е да се 

съберат и анализират обективни емпирични данни за информираността, 

мнението, нагласите и преживяванията на представителите на тези 

целеви групи по въпросите, свързани с психическото и физическото 

насилие върху децата и по-конкретно върху телесните наказания като 

метод на възпитание.  

Данните от скрийнинговото изследване биха обогатили познанията 

за възпитателните методи, прилагани към децата в семейната и 

училищната среда, и особено на физическите наказания като метод за 

коригиране на поведението на детето. Наблюдението на различни 

целеви групи би позволило да се направи сравнителен анализ на 

различни аспекти на този проблем, който е в крещящо противоречие с 

принципите за съблюдаване на интересите на детето и на неговото 

благополучие. Не на последно място, обективните данни биха позволили 

по-прецизното идентифициране на проблемните случаи или практики на 

психическо и физическо насилие върху деца, което би подпомогнало 

разработването на ефективни програми за подкрепа на децата и 

превенция на насилието във всичките му форми. 

В рамките на проекта са разработени три практически  
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методологии (WS 2.2), предназначени за отделните целеви групи: 

(1) Методология за работа с деца на възраст 4 - 6 години 

(2) Методология за работа с деца на възраст 8 - 12 години 

(3) Методология за работа с деца в началната степен на 

образование, на бъдещи и настоящи родители 

Разработените методологии са проведени пилотно (WS 2.3 – 6) 

сред представители на съответните целеви групи в три населени места в 

България – градовете Перник, Дупница и Благоевград. Трейнингите са 

проведени по обучителни програми, чието съдържание, структура и 

времетраене съответстват на възрастовите и образователните 

особености на представителите на целевите групи, на техния житейски 

опит и нужда от информираност по проблема. 

Скрийнинговото изследване е проведено двукратно. Първото 

оценяване е направено непосредствено преди провеждане на 

обучителните трейнинги с участието на лицата от целевите групи, 

включени в съответната обучителна програма. Целта на този първи етап 

на изследването е да се очертае общата картина на разпространението, 

на видовете и на интензивността на прилагане на възпитателните 

методи, основани на психическо и физическо въздействие върху децата. 

Непосредствено след провеждането на трейнингите е извършено 

повторно проучване (WS 2.7) с представителите на целевите групи, 

взели участие в обучението. Целта на втория етап на проучването е да 

се съберат данни за промяна в информираността, мнението и нагласите 

на участниците. Очакваната промяна в посока към по-ниска толерантност 

към прилагането на психическо и физическо насилие върху децата, би 

била свидетелство за качеството на разработените методологии за 

работа, както и за ефективността на проведените трейнингови обучения. 
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Инструментариум 

 

За целите на скрийнинговото изследване на целевите групи бяха 

разработени три инструмента (анкетни карти). За да се осигури 

съпоставимост на резултатите, тези инструменти бяха използвани през 

двата етапа на изследването. 

1. Полу-структурирано интервю, предназначено за децата във 

възрастовата група 4 – 6 год. У нас децата от тази възрастова група са в 

предучилищна възраст и посещават детските градини или 

предучилищните групи в училищата и поради това както съдържанието и 

обема, така и провеждането на изследването е съобразено с техните 

възрастови особености. 

Изследването е проведено под формата на полу-структурирано 

интервю, което включва 2 секции: (1) социално-демографски блок и (2) 

изследователски въпроси. Въпросите са 4, първите три от които са със 

структуриран отговор, а четвъртият – с отворен отговор, при който 

детето се приканва да сподели една или няколко случки, при което то е 

било наказано вкъщи или в детската градина. 

При провеждане на интервюто анкетьорът чете въпросите на 

детето и ако е необходимо, може да ги перифразира. При въпросите със 

структуриран отговор са предложени множество (до 13) възможни 

отговори на детето, като анкетьорът маркира онези от тях, които по 

смисъл са най-близки до вербалните отговори на детето. 

2. Въпросник за ученици, предназначен за възрастовите групи 8 

– 12 години и 16 – 19 години. У нас децата и юношите от тези възрастови 

групи са ученици съответно в основния и средния етап на училищното 

образование. 

Въпросникът съдържа 3 секции с общо 33 изследователски  
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въпроса: (1) социално-демографски блок; (2) секция с шест въпроса със 

структуриран отговор и един - с отворен отговор, предназначени за 

изследване на взаимоотношенията на респондентите с възрастните 

(родители, учители) и за начините, по които последните реализират 

своите отговорности за отглеждане и възпитание на децата и (3) секция 

от 26 дихотомни въпроса, които формират относително самостоятелен 

тест. Тестът е предназначени основно за изследване на нагласите на 

респондентите от съответната група към физическите наказания и в 

частност – към телесните наказания на децата. Формулировките на част 

от въпросите изразяват някои широко разпространени в нашето 

общество мнения, вярвания и стереотипи за ролята и допустимостта на 

физическите/ телесните наказания на децата, а друга част – мненията на 

научната общност по тези въпроси. В този смисъл въпросите в теста 

отразяват и степента на информираност, личните мнения и 

преживяванията на представителите на тези целеви групи. 

3. Въпросник за родители, предназначен за изследване на 

представителите на съответната целева група. С въпросника са 

анкетирани и педагогически специалисти. 

Въпросникът съдържа 3 секции с общо 32 изследователски 

въпроса: (1) социално-демографски блок; (2) секция с пет въпроса със 

структуриран отговор и един - с отворен отговор, предназначени за 

изследване на мнението на респондентите за поведението на децата 

(учениците), за отношенията им с възрастните и за начините, по които 

възрастните решават проблемите с тяхното поведение и дисциплина и 

(3) секция от 26 ликертови въпроса с 5-бална скала за оценка на 

отговорите на респондентите. Тези въпроси също формират относително 

самостоятелен тест, предназначен за изследване на нагласите на 

респондентите от съответната група към физическите наказания и в  
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частност – към телесните наказания на децата. Формулировките на 

въпросите кореспондират с тези от съответния тест за ученици. Част от 

тях изразяват мненията, вярванията и стереотипите за ролята и 

допустимостта на физическите/ телесните наказания на децата, широко 

разпространени в нашето общество. Друга част изразяват мненията на 

научната общност по тези въпроси. В този смисъл въпросите в теста за 

родители също отразяват и степента на информираност, личните мнения 

и преживяванията на представителите на тази целева група. 

 

Изследвани лица (респонденти) 

 

Като респонденти в двата етапа на скрийнинговото изследване 

участваха представители на целевите групи от три града в България - 

Перник, Дупница и Благоевград, и две села в техните околности – 

Крайници (в района на Дупница) и Кочериново (в района на 

Благоевград). Разпределението на респондентите по групи е 

представено на следващата таблица. 

 

Таблица 1. Разпределение на респондентите по целеви групи 

Целева група 
(по проекта, WS 2.1) 

Обем на групата 
(по проекта) 

Действително 
изследвани 

1. Деца на 4 – 6 г. 200 204 

2. Деца на 8 – 12 г. до 200 339 

3. Юноши на 16 – 19 г. (ученици – 
бъдещи родители) 

90 145 

4. Родителите на деца на 4 – 6 г. и 
деца на 8 – 12 г. 

200 232 

Педагогически специалисти - 71 

Общо: до 690 991 
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Деца на 4 – 6 год. 

 

Обемът на извадката от тази възрастова група възлиза на 204 

деца, които посещават детски градини в гр. Перник. Извадката е 

сравнително добре балансирана –114 от децата са момчета (55.88% от 

всички1) и 90 са момичета (44.12%). Минималната възраст сред 

изследваните деца е 4.00 години, а максималната – 7.50 год., със средна 

възраст M=6.05 год. (SD=0.72). Макар че максималната възраст на 

децата надхвърля заявената в проекта горна граница за тази възрастова 

група, може да се отбележи, че преобладаващата част от децата 

(77.45%) са във възрастовите граници 4.00 – 6.00 год. Присъствието на 

деца на възраст 7 – 7.5 год. в предучилищни форми на образование не е 

рядко за нашата образователна практика, доколкото Законът за 

предучилищното и училищното образование2, в чл. 8 (2) постановява, че 

„Училищното образование … започва от учебната година, която е с 

начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето“, в чл. 

8 (3) се посочва, че при определени условия това може да стане и при 

навършване на 6-годишна възраст, а в чл. чл. 24. (1) се казва, че 

„Детската градина е институция …в която се отглеждат, възпитават, 

социализират и обучават деца …. до постъпването им в I клас …”. Броят 

на децата в семействата на участниците е между 1 и 4, със среден брой 

M=1.83 деца (SD=0.63). Данните подкрепят наблюденията в 

литературните (статистически) източници за относително малкия брой на 

децата в семействата – при 87.25% от семействата броят на децата е до  

                                                           
1 Тук и по-нататък в анализа всички дялове на респондентите, изразени в проценти, са 
част от целия обем на съответната извадка. Поради това, че по някои от променливите 
няма данни за всички лица, сумата от всички дялове може и на не достига 100%. 
2 Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., 
в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 
105 от 30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г. 
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2 включително, при 8.33% - 3 деца и едва при 1.47% - 4 деца. 

 

Деца на 8– 12 год. 

 

Броят на децата от тази възрастова група възлиза на 339 и това са 

ученици в основни училища (ОУ) и средни общообразователни училища 

(СОУ) в градовете Благоевград и Перник, както и селата Крайници край 

Дупница и Кочериново край Благоевград. Тази извадка е също добре 

балансирана – от изследваните лица 163 са момчета (47.49% от всички) 

и 176 са момичета (51.92%). Възрастта на децата е в интервала 9.00 – 

13.00 год., със средна възраст M=11.53 год. (SD=0.92). При тази извадка 

максималната възраст на децата също надхвърля заявената в проекта 

горна граница, което може да бъде обяснено с посочените по-горе 

разпоредби, съгласно които в един училищен клас може да има деца с 

определена възрастова разлика. Може да се отбележи, че в тази извадка 

преобладаващата част от децата (86.14%) са до 12-годишна възраст 

включително. Броят на децата в семействата на участниците е между 1 и 

6, но преобладаващата част от тези семейства (85.09%) са с две деца. 

 

Юноши на 16 – 19 год. 

 

Младежите и девойките в тази възрастова група у нас обикновено 

са ученици в XI – XII клас, макар че съгласно Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 8 (2) училищното образование е 

задължително до навършване на 16-годишна възраст. По-голямата част 

от изследваните лица в тази група (121, 83.45% от всички) са ученици в 

средни общообразователни училища (СОУ) и профилирани гимназии в 

градовете Дупница, Благоевград и Перник, както и в с. Кочериново край  
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Благоевград. Тази възрастова целева група заема особено място в 

проекта, защото на нейните членове се гледа не само като на юноши, 

които са все още част от своите родителски семейства и поради това е 

важно да се изследват взаимоотношенията с родителите им, но и като на 

млади хора, които са на прага на своята зрелост и на които предстои да 

поемат отговорната роля на родители. Поради това възрастовият 

диапазон на участниците в изследването е разширен и в извадката са 

включени и малък брой студенти – първокурсници от Югозападния 

университет в Благоевград (24, 16.55%). Така общият обем на извадката 

възлиза на 145 респонденти. Извадката не е балансирана, като по-

голяма част от участниците са момичета (110, 75.86% от всички), а 

момчетата са 35 (22.76%). Възрастта на участниците варира от 16.00 до 

24.00 год., със средна възраст M=17.44 год. (SD=1.49). При все това 

преобладаващата част от респондентите в извадката (91.03%) са до 19-

годишна възраст включително. Броят на децата в семействата на 

участниците от тази възрастова група е между 1 и 5, но, както и 

останалите възрастови групи, преобладаващата част от семействата 

(79.79%) са с две деца. 

 

Родители 

 

Сред целевите групи на проекта е и тази на родителите на деца на 

4 – 6 и на 10 – 12-годишна възраст. Респондентите от тази група, чийто 

общ брой е 232, са родители на децата от същите детски градини, 

основни и средни общообразователни училища в градовете Перник и 

Благоевград, както и селата Крайници край Дупница и Кочериново край 

Благоевград. Извадката на родителите е небалансирана по пол – бащите 

са 30 (12.93% от всички), а майките – 202 (87.07%). Тази диспропорция  
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вероятно се дължи на две наслагващи се обстоятелства: (1) участието в 

проведеното изследване бе доброволно и майките бяха по-склонни да 

сътрудничат на изследователите, отколкото бащите и (2) по силата на 

една установена у нас традиция майките поемат по-голям дял от 

отговорностите, свързани с общуването между семейството и 

училището, особено докато децата са по-малки - да ги заведат в 

детската градина/ училището и да ги върнат вкъщи, да общуват с 

учителите и с училищните власти, да присъстват на родителски срещи и 

т. н. Възрастта на родителите е в интервала 26.00 – 66.00 год., със 

средна възраст M=38.07 год. (SD=6.71). Преобладаващата част от 

родителите (164, 70.69% от всички), са на възраст между 30.00 и 40.00 

год. Като цяло родителите са по-скоро добре образовани. Най-голям дял 

сред тях имат родителите с висше образование - бакалавърско или 

магистърско (94, 40.52% от всички), със средно образование са 72 

(31.03%), със средно специално (техническо, професионално) са 34 

(14.66%), с основно образование са 26 (11.21%), а без образование са 

само 2 (0.86%). По своя семеен статус над половината от респондентите 

са семейни (142, 61.21% от всички), несемейните са значително по-малка 

част (52, 22.41%). Сред останалите респонденти разведените са 24 

(10.34%), живеещите на семейни начала са 4 (1.72%), толкова са и 

лицата с починали съпруги/ съпрузи. Родителите упражняват над 50 

професии в различни сфери – в образователната (учители и обслужващ 

персонал в училищата), на производството (главно текстил, мебели и 

строителство на управленски, инженерни или изпълнителски позиции), 

на услугите, предприемачество, в държавната администрация и др. 

Семействата на респондентите имат между 1 и 5 деца, със средно 1.87 

деца. Преобладаващата част от тези семейства (146, 62.93% от всички) 

са с две деца, а следващата по обем субгрупа е тази на семействата с  
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едно дете (62, 26.72%). С три деца са 20 семейства (8.62%) и с пет деца 

– 4 семейства (1.72%). 

 

Педагогически специалисти 

 

В проекта не е планирано в скрийнинговото изследване, a и в 

пилотните изследвания на разработените методологии, да бъдат 

включени представители на образователните институции. Въпреки това 

екипът по проекта е разширил обхвата на мерките по т. WS 2 за 

разработване на програми за превенция на насилието, предназначени за 

родители и деца, като е включил и педагогически специалисти. Тази 

група с обем от 71 респонденти се състои преди всичко от учители и 

заместник-директори на детските градини, основните и средните 

общообразователни училища в градовете Перник, Дупница и 

Благоевград, в които е проведено скрийнинговото изследване с децата и 

техните родители. Привлечени са и малък брой експерти от 

регионалните управления на образованието (РУО) в Перник и 

Благоевград. 

Тази група също е небалансирана по пол – жените са 45 (63.38% 

от всички), мъжете – 19 (26.76%), а за 7 от тях липсва съответните данни. 

Това съотношение на локално равнище вероятно отразява 

съотношението между представителите на двата пола, заети в 

образователната сфера, на национално равнище. Възрастта на 

педагогическите специалисти е в интервала 25.00 – 60.00 год., със 

средна възраст M=43.46 год. (SD=9.61). Всички педагогически 

специалисти са с висше образование, в преобладаващата си част 

семейни, с 1 или 2 деца в семейството. 
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Анализи и резултати 

 

Предварителни бележки 

 

В свой доклад UNICEF3 определя 6 основни вида насилие над 

деца, чието дефиниране намира основания в научните изследвания по 

този проблем. В скрийнинговите изследвания са наблюдавани два вида: 

 Физическо насилие, което се определя като всяко неслучайно 

физическо посегателство над дете от родител или друг възрастен. Това 

са крайни форми на насилие, чрез което у детето се предизвиква болка и 

дискомфорт за поддържане на родителския контрол и с „възпитателна“ 

цел. Формите на физическото насилие обхващат удряне, ритане, 

щипане, болезнено раздрусване, изгаряне, хапане, душене, давене и 

други посегателства над детето, които причиняват болка, оставят следа, 

синина, охлузвания по кожата, фрактури или предизвикват страх у 

детето. Най-често използваните форми на физическо насилие с цел 

дисциплиниране на детето са шамаросване, пердашене, пляскане, 

шляпване и други –с ръка или с предмети.  

 Психическо и емоционално насилие (тормоз или малтретиране) 

е системното критикуване, засрамване, унижаване, порицаване, 

отправяне на заплахи, подигравки, предизвикване на страх и 

безпокойство у детето, постоянно недоволство от неговото поведение, 

както и неспособност за осигуряването на грижа за детето, която да е 

адекватна за неговите нужди съобразно възрастта и индивидуалните му 

характеристики. Децата, които са свидетели на домашно насилие, също 

са жертва на психически и емоционален тормоз. 

                                                           
3 https://www.unicef.bg/mobile/bg/results/view/slug/935#helpNowModal 
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От гледна точна на психологията тези видове насилие могат да се 

разглеждат като прояви на агресия от страна на възрастните към децата. 

Един от общоприетите възгледи за този феномен е на А. Бъс, според 

когото агресията е всяка форма поведение, насочено умишлено към друг 

индивид с цел да му причини вреда, да го нарани физически или 

психически. Най-често се разглеждат две форми на агресивното 

поведение - физическа и вербална агресия, като първата се разделя на 

директна и индиректна.  

Трябва да отбележим, че налагането на наказания на децата и 

проявите на агресивност са много близки, но не и идентични форми на 

поведение. Докато агресията има за (крайна) цел причиняването на 

увреда на другия, наказанието обикновено има за цел коригиране на 

поведението (‚възпитание“) чрез нанасянето на увреда. Като имаме 

предвид това, за по-голяма прецизност в анализа по-нататък ще 

използваме разделението на основните видове агресивност, като 

класифицираме наказанията в следните групи: 

(1) Физически наказания 

– директни (телесни) - предполагат пряк физически контакт или 

използването на опосредстващи инструменти като удряне, ритане или 

използването на пръчки, колани и др. 

- индиректни (нанасяне на физическа болка или дискомфорт без 

физически контакт – поставяне на колене, изправяне до стената с 

вдигнати ръце и др.) 

(2) Вербални (емоционално-психически) наказания – предполагат 

нанасяне на емоционални страдания или дискомфорт като повишаване 

на тон, крещене, засрамване, унижаване, порицаване, отправяне на 

заплахи, подигравки; лишаване от удоволствия или отнемане на нещо 

ценно за детето (забрана за игри, телевизия, отнемане на играчки);  
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ограничаване на свободата на движение (изолиране в някакво 

пространство) и др. 

 

Деца на 4 – 6 год., преди обучението 

 

Скрийнинговото изследване на входящото ниво на децата от тази 

възрастова група е направено през периода февруари – април 2018 год. 

Първият въпрос от интервюто е насочен към реакциите на родителите в 

ситуации, в които те са недоволни от някои аспекти от поведението или 

от конкретна постъпка на детето. По отношение на възпитателните 

методи, прилагани към децата в семейна среда, родителите се разделят 

основно на две големи, почти равностойни групи. Обичайната реакция на 

родителите, според 41.38% от всички деца4, е да разговарят спокойно с 

тях, да им обяснят защо не са доволни от тяхното поведение и да им 

дадат личен пример как са постъпвали или биха постъпили в такава 

ситуация. Други 42.07% от децата обаче посочват, че родителите им се 

карат на висок глас, дори им крещят. 

Друг възпитателен похват на родителите, според 28.28% от 

децата, е да им отнемат или да ги лишат от нещо ценно за тях (предмет 

– най-често играчка, гледане на телевизия, електронна игра, игра с 

другарчетата и др.) Макар и с относително по-слаба интензивност, 

родителите прилагат и други форми на психично-емоционален натиск - 

14.48% от децата са изолирани (затваряни) в стаите им, 10.34% са 

наказвани с различни нефизически наказания като да почистят част от 

дома, да решават задачи и др., а 4.14% от родителите демонстрират  

                                                           
4 Този и следващият въпрос са със структурирани отговори, но е допустимо децата да 
дадат повече от един отговор, поради което е възможно сумата от процентите на 
отделните отговори да надхвърли 100%. 
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пренебрежение или игнориране на детето. 

Прави впечатление, че физическите наказания в двете им основни 

разновидности са неизменна част от възпитателните подходи на 

родителите - 17.24% от децата са изправяни до стената, 13.10% 

посочват, че са били напляскани от своите родители, 4.14% са наказани 

да стоят до стената с вдигнати ръце, 3.45% са удряни силно, а на 1.38% 

са им дърпани ушите. 

Сред родителите и възрастните членове на широкото семейство 

най-активна в прилагането на физическите наказания като възпитателен 

метод, според 47.59% от децата, е майката. Бащата също е склонен да 

прилага такива методи (37.24%). Макар и много рядко, до физически 

наказания прибягват бабата или дядото (4.14%), както други роднина - 

леля, чичо (1.38%). Незначителен дял от децата посочват, че са били 

обект на такива наказания от страна на учителките в детската градина 

(1.38%). В общ план, само 28.28% от децата съобщават, че не са били 

обект на физически наказания от страна на възрастните, които се грижат 

за тях. 

Прилагането на физически наказания като метод за коригиране 

на поведението се прилага, според 42.76% от децата, сравнително 

рядко, само при определени ситуации. По-често (няколко пъти в месеца) 

такива наказания са изтърпявали 8.28%, няколко пъти седмично – 

11.72%, а всекидневно – 6.90%. Никога не са били подлагани на 

физически наказания 25.52% от децата. 

В отговор на съответния въпрос от интервюто децата описват 

множество ситуации, в които са били наказани, включително и с 

физически наказания. Отговорите могат да бъдат обобщени в следните 

категории, подредени според честотата на тяхната поява: 

(1) Повреда на материално семейно имущество – счупване на  
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чаша, чиния, прозорец, стъклена витрина, домакински уред и др. 

Понякога действието на детето представлява непосредствена опасност 

от/ или причинява физическото му нараняване (изгаряне, порязване, 

охлузване и др.) 

(2) Прояви на неразбирателство, на физическа и/ или вербална 

агресия между детето и неговите сиблинги – дразнене, обиждане, 

каране, заяждане, удряне, ритане и др. 

(3) Замърсяване в дома или около него – разливане на течности 

(вода, мляко, сок), разсипване на хранителни продукти, рисуване по 

стените и др. 

(4) Непослушание, неспазване на наложените правила 

(5) Действия, които водят/ могат да доведат до самонараняване на 

детето или нараняване на друг човек – изгаряне с вряла вода, игра с 

кибрит, скачане отвисоко, удар с твърд предмет и др. 

 

Деца на 4 – 6 год., след обучението 

 

Скрийнинговото изследване на изходящото ниво на децата от тази 

възрастова група е направено непосредствено след приключване на 

обучението, през периода май – юни 2018 год. Отговорите на децата на 

първия въпрос от интервюто, насочен към реакциите на родителите в 

ситуации, в които те са недоволни от поведението или от конкретна 

постъпка на детето, са претърпели определени промени. По отношение 

на своите възпитателни методи, родителите също се разделят на две 

големи, почти равностойни групи. За разлика от входното интервю, при 

повторното оценяване най-голямата субгрупа - почти половината от 

децата (от 41.38% преди обучението на 49.15%) посочват, че родителите 

им разговарят с тях спокойно, обясняват им своето недоволство от  
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тяхното поведение и им дават личен пример как са постъпвали или биха 

постъпили в такива ситуации. Обратно, намалява делът на децата (от 

42.07% на 33.90%), според които родителите им се карат на висок глас 

или им крещят. 

Другите възпитателни методи, свързани с психически или 

физически наказания, също променят своята относителна тежест, макар 

и в по-малка степен. Така например отнемането от детето на нещо ценно 

за него (играчка, гледане на телевизия, електронна игра и др.) се 

посочва като възпитателен похват на родителите от 22.03% от децата 

(28.28% преди обучението), 18.64% от децата (17.24% преди обучението) 

са изправяни до стената, 13.56% (14.48% преди обучението) са 

изолирани (затваряни) в стаите им, а 3.39% (10.34% преди обучението) 

са наказвани с различни нефизически наказания като почистване на 

дома, решаване на задачи и др. 

При второто скрийнингово оценяване децата също посочват 

физическите наказания като прилаган метод за възпитание, в някои 

отношения в по-висока степен. Така например 10.17% от децата (13.10% 

преди обучението) отбелязват, че са напляскани от своите родители, 

11.86% (4.14% преди обучението) са наказани да стоят до стената с 

вдигнати ръце, а 6.87% (3.45% преди обучението) са удряни силно. 

Сред родителите и възрастните членове на широкото семейство 

отново най-активна в прилагането на физическите наказания като 

възпитателен метод, според 54.24% от децата (47.59% преди 

обучението), е майката. Бащата е посочен като родител, прилагащ 

такива методи, от 50.85% от децата (37.24% преди обучението). При 

повторното оценяване бабата или дядото не са посочени сред тези, 

които прилагат физически наказания (4.14% преди обучението), но 

другите роднина - леля и/ или чичо, са посочени от малко повече деца –  
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3.39% (1.38% преди обучението). Нито едно дете не съобщава, че е било 

обект на такива наказания от страна на учителките в детската градина 

(1.38% преди обучението). В общ план, делът на децата, които посочват, 

че не са били обект на физически наказания от страна на възрастните, 

които се грижат за тях, нараства (от 28.28% преди обучението на 

38.98%). 

Оценките на децата за честотата на прилагане на различните 

видове физически наказания също претърпяват известни промени. 

Силно намалява делът на децата, според които физическите наказания 

като възпитателен метод се прилага сравнително рядко, само при 

определени ситуации (от 42.76% преди обучението на 13.56%). Обратно, 

увеличава се делът на децата, които са изтърпявали такива наказания 

няколко пъти в месеца (от 8.28% на 38.98%) и няколко пъти седмично – 

(от 11.72% на 33.90%). Нито едно дете не е съобщило за всекидневно 

налагане на такива наказания (6.90% преди обучението). Нараства и 

делът на децата, които при второто оценяване отбелязват, че никога не 

са били подлагани на физически наказания (от 25.52% на 38.98%). 

В отговор на последния въпрос от интервюто при повторното 

оценяване децата описват сходни ситуации, в които са били наказани, 

включително и с физически наказания. Поради това отговорите им могат 

да бъдат обобщени в същите категории, установени при първото 

оценяване. 

 

Деца на 4 – 6 год., обобщение и сравнителен анализ 

 

При анализа на резултатите от двукратно проведената 

скрийнингова процедура с децата от тази възрастова група следва да 

вземем под внимание степента на тяхното когнитивно, психично и  
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емоционално развитие, което определя способността им да 

диференцират и оценяват точно отделните поведенчески прояви на 

своите родители, включително и по отношение на техните възпитателни 

мерки. Суровите данни и особено резултатите от анализите следва да се 

третират с известна предпазливост поради наличието на известна 

несъгласуваност в отговорите на децата на отделните въпроси. Въпреки 

това един по-общ поглед върху резултатите от двете интервюта показва 

наличието на един повтарящ се модел на родителското възпитателно 

поведение, което говори за определена степен на надеждност на 

отговорите на децата, а вероятно и за тяхната точност. 

Очертават се два основни подхода, чрез които родителите 

демонстрират своето недоволство от конкретни поведенчески прояви на 

децата, които намират за неприемливи, и прилагат за коригиране на 

такива поведения. Първият подход, който се прилага в 41% - 49% от 

семействата5, е да проведат с детето спокоен разговор, в който да му 

обяснят защо постъпката му е неприемлива за тях и да му посочат 

правилното (очакваното) поведение, включително с позоваване на 

личния си пример. Този възпитателен подход се основава на уважение 

към личността на детето, на зачитане на неговото достойнство и права. 

Той има слаб превес над втория основен подход към неприемливото 

поведение на детето, който се прилага в 34% – 42% от семействата - 

възрастните прилагат различни форми на вербално (емоционално-

психическо) насилие, за да предизвикат у детето емоционални страдания 

или дискомфорт като повишават тон, карат му се на висок глас, 

заплашват го и му крещят, за да го засрамят, унижат и предизвикат  

                                                           
5 Тук и по-нататък в обобщаващите части на анализите за отделните целеви групи 
стойностите, закръглени до цяло число, са получени при първото и второто провеждане 
на изследването и са представени като минимална и максимална стойност (долна и 
горна граница на интервал), без оглед на реда на изследванията. 
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страх. Тази форма е много близка до това, което в по-горе определихме 

като вербална агресия. 

Следващите по разпространеност методи имат характер на 

наказания, които също имат за цел да предизвикат емоционален и 

психологически дискомфорт у детето, да му причинят болка, страх и 

унижение – отнемане/ лишаване от нещо ценно за детето (при 22% – 

28%), ограничаване на свободата на движение/ изолиране в стаята му 

(около 14%), както и други форми на вербално-емоционален натиск (3% - 

10%). 

Резултатите от двата етапа на оценяване сочат, че физическите 

наказания, които могат да се разглеждат като форма на физическа 

агресия, се прилагат сравнително ограничено в сравнение с 

емоционално-психическите методи, но техният дял е тревожно висок. 

Родителите, които пляскат децата си, са 10% – 13%, които ги удрят 

силно – 3% - 7%. Наказани с изправяне до стената са 17% - 19% от 

децата, а с по-тежкото наказание -  изправяне до стената с вдигнати 

ръце, са 4% – 12% от децата. 

Възрастният, който обикновено налага физически наказания като 

възпитателна мярка, е майката (48% - 54%). Както беше отбелязано, 

през този период от развитието на детето тя е по-близо до неговото 

ежедневие и обичайно поема по-голям дял от отговорността за неговото 

отглеждане и възпитание. Макар и в по-малка степен, бащата също 

прибягва до физически наказания (37% - 51%). Останалите роднини от 

по-широкото семейство (дядо и баба, чичо и леля), както и персоналът в 

детската градина, прилагат физически наказания в много редки случаи 

(0% - 4%). Като цяло, около 28% - 39% от децата не са били обект на 

физически наказания от страна на някой от възрастните, които се грижат 

за тях. Този дял съответства на дела на децата (26% - 39%), според  



 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality 
and Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication 
are the sole responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the 
views of the European Commission. 
 
Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional 
Repression 
Project number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176 

23 
 

 

 

които никога не са наказвани с физически наказания.  

Въпреки че моделът на родителското възпитателно поведение се 

възпроизвежда при резултатите от второто интервю, между двете оценки 

на децата се наблюдават и някои различия. Те се изразяват в 

увеличаване на дела на оценките, които свидетелстват за прилагането 

на възпитателни методи, основани на уважение към личността на 

детето, на зачитане на неговото достойнство и права, и обратно - 

намаляване на дела на оценките, които изразяват прилагане на 

физическо или емоционално-психическо насилие. То би могло да бъде 

отражение на промяна в действителното възпитателно поведение 

родителите вследствие на проведените с тях практически трейнинги. По-

достоверно е изменението да се разглежда като резултат на 

проведените обучителни трейнинги със самите деца, по време на които 

вниманието им е било привлечено към различите методи, които 

използват родителите, както и към тяхното разпознаване и различаване.  

 

 

Деца на 8 – 12 год. , преди обучението 

 

Скрийнинговото изследване на входящото ниво на децата от тази 

възрастова група е направено, в различните населени места и училища, 

през периода октомври 2017  – юли 2018 год. 

Първият въпрос от въпросника е насочен към реакциите на 

родителите в ситуации, в които те не одобряват поведението на детето и 

искат да го променят. Според преобладаващата част от децата (84.16% 

от всички) родителите разговарят с тях, опитват се да ги убедят с 

аргументи и дават личен пример. Родителите на 10.41% от децата, в 

зависимост от конкретната ситуация, съчетават или редуват вербалната 
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аргументация с физически наказания, и само при 2.26% родителите 

прибягват единствено до телесни наказания. В известен дисонанс с 

отговорите на предходния въпрос, 63.80% от децата съобщават, че 

техните родители никога не са им налагали телесни наказания, но 

32.13% все пак са понасяли такива наказания, макар и рядко, при 

отделни ситуации. Случаите на по-чести физически наказания (няколко 

пъти в месеца и по-често), са много малко. 

Малко по-различна се очертава картината, когато децата са 

приканени да посочат конкретни форми на мерките, които предприемат 

родителите (въпр. 3). Наказанията се налагат най-често под формата на 

нараняващи думи, присмех, обиди и назидателен тон (30.77%) и 

сравнително по-рядко под формата на удряне на шамари/ напляскване 

(13.57%). Децата понасят още дърпане на ушите (5.88%) и изправяне (до 

стената) с вдигнати ръце (5.88%), удряне/ побой (1.36%), изправяне до 

стената (2.71%), стоене на един крак (1.81%) и др. 

Наказанията, които децата от тази възрастова група посочват, че 

са им налагани от родителите, могат да бъдат категоризирани по 

следния начин:  

 общо 62.44% от всички деца съобщават, че са били подложени 

на някаква форма на наказание; 

 от тях 31.67% съобщават, че са били подложени на физически 

наказания (директни/ телесни и индиректни); 

 21.27% са били подложени само на директни/ телесни физически 

наказания; 

 30.77% са били подложени само на вербални (емоционално-

психически) наказания; 

 37.56% от децата не са били подлагани на нито една форма на 

наказание. 

Родителите мислят, че наказанията, които прилагат, имат за цел 

не просто да предизвикат емоционално-психична или физическа болка 
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на детето, а за постигане на определени възпитателни цели.  

Дали родителите наистина постигат целите си? Около 

половината от децата (46.15%) съобщават, че поправят поведението си 

и по-нататък не допускат същата грешка, но други 30.32% казват, че 

ефектът от наказанието е сравнително краткотраен. Интересно е да се 

отбележи, че само 6.79% от децата възприемат физическите наказания 

като несправедливи, а 7.24% от тях не променят поведението си, 

въпреки претърпяното наказание. 

И в тази възрастова група физическите наказания се налагат 

обикновено от майките (15.84%), а бащите, който използват тези форми 

на принуда, са почти два пъти по-малко са (7.69%). Малка част от децата 

посочват като субекти на физическо насилие по-големите си братя или 

сестри (1.81%), а останалите членове на голямото семейство (баба, дядо 

и други близки роднини), както и учителите в училище, са посочени от 

около един процент от децата. Трябва да отбележим, че по-голямата 

част от децата (69.68%) съобщават, че възрастните от нито една 

категория не са упражнявали физическо насилие над тях.  

В отговор на съответния въпрос от анкетата децата описват 

множество ситуации, в които са били наказани, включително и с 

физически наказания. Отговорите могат да бъдат обобщени в следните 

категории, които отчасти съвпадат с тези, определени при децата на 4 – 

6 год., с една нова категория, която кореспондира със статуса им на 

ученици: 

(1) Повреда на материално семейно имущество 

(2) Непослушание, неспазване на наложените правила 

(3) Нисък успех и/ или лоша дисциплина в училище 

Като силно индикативно може да се определи обстоятелството, че 

сравнително малка част от децата (39.83% от всички) знаят за 

съществуването на Конвенцията за защита на правата на детето, която 

забранява телесните наказания на деца.  
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Последната, трета секция от въпросника за ученици представлява 

относително обособен тест за оценка на нагласите на представителите 

на тези целеви групи по въпросите, свързани с методите на възпитание и 

по-конкретно на телесните наказания.  

Тестовите балове на децата обхващат почти цели спектър от 

нагласи към телесните наказания (с минимален бал 0 т. и максимален 

бал 24 т.), като по-високият бал е свидетелство за по-висока степен на 

толерантност към този вид възпитателни методи. Разпределението е 

плоско (с ексцес -0.65) и отрицателно асиметрично (-0.16), изместено в 

посока към по-висока толерантност методите на физическите/ телесните 

наказания, със средна стойност M=11.79 и стандартно отклонение 

SD=5.50.  

Тези данни говорят за наличието на умерено ниска 

толерантност на децата от тази възрастова група към телесните 

наказания. Ето и няколко конкретни примера, които илюстрират тези 

нагласи. 

Децата от възрастовата група 8 – 12 год. са съгласни, че: 

- (въпр. 14) децата, които не се държат добре, трябва да бъдат 

наказвани с тежки физически наказания, защото другите методи не са 

резултатни (63.35% от всички); 

- (въпр. 11) допустимо е родителите да налагат на децата си по-

леки физически наказания (62.44%); 

- (въпр. 18) родителите имат право да налагат телесни наказания 

на децата си, но само в някои специфични случаи и като крайна мярка 

(62.44%); 

- (въпр. 1) телесните наказания се прилагат единствено за тяхно 

добро (55.66%). 

Същевременно децата изразяват значително по-ниска степен на  



 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality 
and Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication 
are the sole responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the 
views of the European Commission. 
 
Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional 
Repression 
Project number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176 

27 
 

 

 

съгласие, че: 

- (въпр. 8) ако родителят казва нещо, а детето не го слуша, тогава 

той трябва да прибегне до налагане на телесно наказание (23.98%); 

- (въпр. 7) ако родителите не пляскат редовно детето, то става 

непослушно и престава да им се подчинява (24.89%). 

 

Деца на 8 – 12 год., след обучението 

 

Скрийнинговото изследване на изходящото ниво на децата от тази 

възрастова група е направено, в различните населени места и училища, 

през периода април 2018  – юли 2018 год., непосредствено след 

провеждане на трейнинговото обучение. 

Отговорите на децата на въпросите от втората секция при този 

етап на проучването са в известна степен сходни с тези при 

предходното. Наблюдават се обаче и някои промени в техните мнения и 

нагласи, които могат да се разглеждат като ефекти на проведеното 

обучение. Сред тях са повишения дял на децата, които посочват, че 

родителите прибягват като възпитателна мярка единствено до телесните 

наказания (от 2.26% преди обучението на 5.08%).  

От отговорите на въпр. 3 става ясно, че и по отношение на 

конкретните форми на наказания има промяна, главно в посока на 

нарастване на дела на децата, които посочват, че са били обект на 

такива мерки. Наказанията се налагат най-често под формата на 

нараняващи думи, присмех, обиди и назидателен тон (от 30.77% преди 

обучението на 38.14%) и сравнително по-рядко под формата на удряне 

на шамари/ напляскване (от 13.57% на 14.41%). Децата понасят още 

дърпане на ушите (от 5.88% на 7.63%), изправяне (до стената) с вдигнати 

ръце (от 5.88% на 8.47%), удряне/ побой (от 1.36% на 1.69%), изправяне  
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до стената (от 2.71% на 2.54), стоене на един крак (от 1.81% на 0.85%) и 

удряне с пръчка (друг предмет) (от 0.00% на 0.85%). 

Родителските наказания, които децата от тази възрастова група 

посочват при второто оценяване след приключване на обучението, могат 

да бъдат обобщени в същите категории: 

 общо 74.58% от всички деца (62.44% преди обучението) 

съобщават, че са били подложени на някаква форма на наказание; 

 от тях 36.44% (31.67% преди обучението) съобщават, че са били 

подложени на физически наказания (директни/ телесни и индиректни) 

 24.58% (21.27% преди обучението) са били подложени само на 

директни/ телесни физически наказания 

 38.14% (30.77% преди обучението) са били подложени само на 

вербални (емоционално-психически) наказания 

 25.42% (37.56% преди обучението) не са били подлагани на нито 

една форма на наказание. 

Тези данни показват, че след провеждане на трейнинга осезаемо 

нарастват дяловете на децата, които съобщават, че са били обект на 

конкретни наказания, включително телесни, както и общият дял на 

децата, които са били подложени на някаква форма на наказание, 

включително и физически наказания.  

Обратно, намалява делът на децата, според които никой от 

възрастните (членове на семейството, учителите в училище) не е 

упражнявал физическо насилие над тях (от 69.68% преди обучението на 

60.17%). Като силно позитивно може да се определи обстоятелството, че 

след обучението над половината от децата вече знаят за 

съществуването на Конвенцията за защита на правата на детето, която 

забранява телесните наказания на деца (от 39.83% на 61.49%). 

Показателно е изменението на нагласите към телесните наказания  
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на децата от тази възрастова група, измерени чрез теста в третата 

секция на въпросника. При второто проучване тестовите балове на 

децата също обхващат почти цели спектър от нагласи към телесните 

наказания, с минимален бал 0 т. и максимален бал 23 т. 

Разпределението отново е плоско (ексцес -0.51), но е положително 

асиметрично (0.25), изместено в посока към по-ниска толерантност към 

телесните наказания, със средна стойност M=9.25 и стандартно 

отклонение SD=5.60. 

Тези данни говорят за понижаване на толерантността на децата от 

тази възрастова група към телесните наказания, макар че този показател 

остава в зоната на умерено ниските равнища. 

Ето как се променят нагласите на децата, илюстрирани чрез 

конкретните примери от предходната част на анализа: 

Децата от възрастовата група 8 – 12 год. са съгласни, че: 

- (въпр. 14) децата, които не се държат добре, трябва да бъдат 

наказвани с тежки физически наказания, защото другите методи не са 

резултатни (от 63.35% преди обучението на 50.85%); 

- (въпр. 11) допустимо е родителите да налагат на децата си по-

леки физически наказания (от 62.44% на 43.22%); 

- (въпр. 18) родителите имат право да налагат телесни наказания 

на децата си, но само в някои специфични случаи и като крайна мярка 

(от 62.44% на 41.53%); 

- (въпр. 1) телесните наказания се прилагат единствено за тяхно 

добро (от 55.66% на 46.61%). 

Тези примери говорят за съществено намаляване на равнището на 

толерантност на децата към методите на физически/ телесни наказания. 

Същевременно по някои въпроси отговорите на децата показват 

противоположната тенденция: 
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- (въпр. 8) ако родителят казва нещо, а детето не го слуша, тогава 

той трябва да прибегне до налагане на телесно наказание (от 23.98% 

преди обучението на 30.51%); 

- (въпр. 7) ако родителите не пляскат редовно детето, то става 

непослушно и престава да им се подчинява (от 24.89% на 39.83%). 

 

Деца на 8 – 12 год. , обобщение и сравнителен анализ 

 

Отговорите на децата в тази възрастова група по отделните 

въпроси невинаги са консистентни и това обстоятелство несъмнено 

затруднява очертаването на една точна картина на възпитателните 

методи, които родителите прилагат към тях. Според преобладаващата 

част от децата (84% - 87%) предпочитаният от родителите метод е 

спокойният разговор с тях, убеждаването чрез аргументи и личен 

пример. Родителите на около 8 - 10% от децата съчетават или редуват 

вербалната аргументация с физически наказания в зависимост от 

конкретната ситуация, и само при около 2% - 5% родителите прибягват 

единствено до телесни наказания. 

От отговорите на други въпроси обаче може да се заключи, че тази 

картина е може би неточна – около 62% - 75% от децата съобщават, че 

техните родители са им налагали наказания, от които 32% - 36% са 

различни форми на физически наказания, а телесни наказания са 

прилагани на 21% - 25% от децата. Висок е делът и на вербалните 

(емоционално-психически) наказания, който достига 31% - 38%. Само 

25% - 38% от децата съобщават, че не са били обект на наказания. 

И в тази възрастова група физическите наказания се налагат 

обикновено от майките (16% - 21%), а бащите, които използват тези 

форми на принуда, са почти два пъти по-малко са (8% - 10%). Малка част  
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от децата посочват като субекти на физическо насилие останалите 

членове на семейството (по-големите си братя или сестри, баба, дядо и 

други близки роднини), както и учителите в училище. 

Като ученици в началното и основното училище, сред типичните 

ситуации, в които децата от тази възрастова група са били обект на 

физическо наказание, се наблюдава известна промяна в сравнение с 

децата от групата на 4 – 6 годишните. Тя е резултат от възрастовото 

развитие на децата и се изразява в отпадане на 3 категории, свързани с 

отношенията им със сиблингите, замърсяване в дома или около него и 

действия, водещи до самонараняване. Появява се една нова категория, 

свързана с новия им статус им на ученици – физически наказания поради 

нисък успех и/ или лоша дисциплина в училище. 

Благоприятните ефекти от проведеното обучение се изразяват в 

по-високата чувствителност на децата по въпросите за възпитателните 

методи, прилагани от възрастните, и по-конкретно на физическите 

наказания, както и повишената степен на информираност на децата за 

техните права, отразени в Конвенцията за защита на правата на детето. 

Един от основните индикатори е промяната в нагласата на децата от 

тази възрастова група към телесните наказания, която се изразява в 

значимото намаляване на тяхната толерантност към този вид родителски 

методи за възпитание. 

Понижаването на обобщаващата средна стойност на баловете от 

теста за оценка на нагласите към физическите/ телесните наказания с 

2.54 т. (от 11.79 т. преди обучението на 9.25 т. ) е статистически значимо 

(p=0.00), и следва да се разглежда като свидетелство за ефективността 

на проведеното обучение. 
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Юноши на 16 – 19 год., преди обучението 

 

Скрийнинговото изследване на входящото ниво на респондентите 

от тази възрастова група е направено, в различните населени места и 

училища, през периода декември 2017  – юни 2018 год. 

Отговорите на респондентите на първия въпрос, свързан с 

реакциите на родителите в ситуации, в които те не одобряват 

поведението на своите пораснали деца и искат да го променят, показват, 

че в преобладаващата част от случаите (90.62% от всички) родителите 

разговарят спокойно с тях, аргументират мнението си и дават личен 

пример. Родителите на 7.29% от юношите съчетават или редуват 

вербалната аргументация с физически наказания, в зависимост от 

конкретната ситуация, и само при 2.08% родителите прибягват 

единствено до телесни наказания. 

Отговорите на въпроса за честотата на прилагане на телесните 

наказания са в определена степен несъгласувани с тези на предходния - 

76.04% от юношите съобщават, че техните родители никога не са им 

налагали телесни наказания, но 20.83% са понасяли такива наказания, 

макар и рядко, при отделни ситуации. Случаите на по-чести физически 

наказания са много малко – при 2.08% от респондентите такива 

наказания се налагат ежедневно, а при 1.04% - няколко пъти в месеца. 

Като цяло, 23.95% от юношите са били обект на телесни наказания с 

различна честота на прилагане. 

Отговорите на въпр. 3. показват, че най-често налаганите 

наказания са емоционално-психически, във вербална форма - 

нараняващи думи, присмех, обиди и назидателен тон (35.42%). По-рядко 

се използват формите на индиректни физически наказания като 

изправяне до стената (1.04%) и стоене на един крак (2.08%).  
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Респондентите свидетелстват и за директни физически наказания като 

дърпане на ушите (9.38%), удряне на шамари/ напляскване (14.58%), 

удряне/ побой (2.08%), удряне с пръчка или друг предмет (1.04%).  

Наказанията, които юношите от тази възрастова група посочват, 

че са им налагани от родителите, могат да бъдат групирани в следните 

категории:  

 общо 65.63% от всички респонденти съобщават, че са били 

подложени на някаква форма на наказание; 

 от тях 30.21% съобщават, че са били подложени на физически 

наказания (директни/ телесни и индиректни); 

 27.08% са били подложени само на директни/ телесни физически 

наказания; 

 35.42% са били подложени само на вербални (емоционално-

психически) наказания; 

 34.38% не са били подлагани на нито една форма на наказание. 

Доколко родителите успяват да постигнат своите възпитателни 

цели, настоявайки на физическите наказания? Само 32.29% от юношите 

коригират поведението си и по-нататък не допускат същата грешка, но 

други 29.17% казват, че ефектът от наказанието е сравнително 

краткотраен. И в тази възрастова група само 6.25% от респондентите 

възприемат физическите наказания като несправедливи, но 15.63% от 

тях не променят поведението си, въпреки претърпяното наказание, което 

е израз на тяхната нараснала самоувереност и еманципиране от 

родителите. 

И в тази възрастова група физическите наказания се налагат 

обикновено от майките (21.88%), а бащите, които използват тези форми 

на принуда, са почти три пъти по-малко (7.29%). Малка част от юношите 

посочват като субекти на физическо насилие по-големите си братя или  
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сестри (3.13%), а останалите членове на голямото семейство (баба, дядо 

и други близки роднини), както и учителите в училище, не са посочени 

като източници такова насилие. Трябва да отбележим, че по-голямата 

част от юношите (65.63%) съобщават, че никой от възрастните не е 

упражнявал физическо насилие над тях.  

В отговор на съответния въпрос от анкетата юношите описват 

сравнително малък брой ситуации, в които са били наказани, 

включително и с физически наказания. Отговорите могат да бъдат 

обобщени в следните категории, които частично съвпадат с тези, 

определени при децата от по-ниските възрастови групи. 

(1) Непослушание, неспазване на наложените правила 

(2) Нисък успех и/ или лоша дисциплина в училище 

(3) Девиантно поведение – употреба на психотропни вещества 

(пушене на трева, наркотици), сбивания, бягства от дома или от 

училище, използване на семейния автомобил без разрешение на 

родителите и без свидетелство за правоспособност и др. 

Като положително може да се определи обстоятелството, че 

голяма част от юношите (87.5% от всички) знаят за съществуването на 

Конвенцията за защита на правата на детето, която забранява телесните 

наказания на деца.  

Последната, трета секция от въпросника за ученици представлява 

относително обособен тест за оценка на нагласите на представителите 

на тази целева група по въпросите, свързани с методите на възпитание и 

по-конкретно на телесните наказания.  

Тестовите балове на юношите обхващат по-ограничена част от 

нагласите към телесните наказания (с минимален бал 1 т. и максимален 

бал 21 т.), като по-високият бал е свидетелство за по-висока степен на 

толерантност към този вид възпитателни методи. Разпределението е  
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отдалечено от нормалното, сравнително плоско (ексцес -0.75), с ясно 

изразена положителна асиметричност (0.44), изместено в посока към по-

ниска толерантност към телесните наказания, със средна стойност 

M=8.50 и стандартно отклонение SD=5.68. 

Тези данни говорят за умерено ниска толерантност към 

телесните наказания на респондентите от тази възрастова група. Ето и 

няколко конкретни примера, които илюстрират повече и по-малко 

толерантно отношение по въпросите на физическите наказания. 

Юношите са съгласни, че: 

- (въпр. 6) телесните наказания са допустими, ако детето 

заслужава това (51.04% от всички); 

- (въпр. 14) суровите телесни наказания са единствената 

ефективна мярка за децата, които не се държат добре (51.04%). 

- (въпр. 11) допустимо е родителите да налагат на децата си по-

леки физически наказания, когато е необходимо (48.96%); 

От друга страна, юношите изразяват много по-ниска степен на 

съгласие, че: 

- (въпр. 8) родителите трябва да налагат по-сурови физически 

наказания на дете, което не ги слуша (8.33%); 

- (въпр. 26) телесните наказания на децата са необходими, за да 

се поддържа реда и дисциплината - у дома, в училище (19.79%). 

 

Юноши на 16 – 19 год., след обучението 

 

Повторното анкетно проучване с представителите на тази целева 

група, предназначено за оценка на изходящото им равнище, е направено 

в различните населени места и училища през юни 2018 год. И при тази 

възрастова група отговорите на въпросите от втората секция на анкетата  
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в определена степен се доближават до тези при първото проучване. Но и 

при това проучване се наблюдават определени различия, които могат да 

се разглеждат като резултат от проведения трейнинг. Така например 

намалява делът на юношите, които посочват спокойния разговор и 

аргументирането от страна на родителите като метод за промяна на 

тяхното поведение (от 90.62% преди обучението на 87.76%). Обратно, 

повишава се, макар и слабо, делът на тези, според които родителите 

съчетават или редуват вербалната аргументация с физически наказания, 

в зависимост от конкретната ситуация (от 7.29% на 8.16%), както и на 

онези, чиито родители прибягват единствено до телесни наказания (от 

2.08% на 2.24%).  

В отговорите на въпр. 3, в които се визират конкретни форми на 

наказания, също се наблюдават определени изменения. Най-често 

налаганите наказания са във вербална форма - нараняващи думи, 

присмех, обиди и назидателен тон (от 35.42% преди обучението на 

40.82%). По-рядко се използват формите на индиректни физически 

наказания като изправяне до стената (от 1.04% на 0.00%) и стоене на 

един крак (от 2.08% на 2.04%). Респондентите свидетелстват и за 

директни физически наказания като дърпане на ушите (от 9.38% на 

2.04%), удряне на шамари/ напляскване (от 14.58% на 8.16%), удряне/ 

побой (от 2.08% на 0.00%), удряне с пръчка или друг предмет (от 1.04% 

на 2.04%).  

Наказанията, които юношите от тази възрастова група посочват 

при второто оценяване, че са им налагани от родителите, могат да бъдат 

категоризирани по следния начин:  

 общо 55.10% (65.63% преди обучението) от всички респонденти 

съобщават, че са били подложени на някаква форма на наказание; 

 от тях 14.29% (30.21% преди обучението) съобщават, че са били  
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подложени на физически наказания (директни/ телесни и индиректни); 

 12.24% (27.08% преди обучението) са били подложени само на 

директни/ телесни физически наказания; 

 40.82% (35.42% преди обучението) са били подложени само на 

вербални (емоционално-психически) наказания; 

 44.90% (34.38% преди обучението) не са били подлагани на нито 

една форма на наказание. 

Тези данни показват, че намалява делът на респондентите, които 

съобщават, че са били обект на физически наказания като цяло и в 

частност на телесни наказания, както и общият дял на тези, които са 

били обект на някаква форма на наказание. Обратно, увеличава се 

делът на юношите, които родителите са подложили на емоционално-

психологически натиск. 

По-осезаема промяна се наблюдава в отговорите на юношите на 

въпросите от теста за оценка на техните нагласи към методите на 

възпитание и по-конкретно на телесните наказания. Тестовите им балове 

обхващат сравнително ограничена част от нагласите към телесните 

наказания (с минимален бал 0 т. и максимален бал 23 т.), като по-

високият бал е свидетелство за по-висока степен на толерантност към 

този вид възпитателни методи. Разпределението се отклонява от 

нормалното, то е сравнително плоско (с ексцес -0.38), но със силно 

изразена положителна асиметрия (0.56), т. е. изместено в посока към по-

ниска толерантност към телесните наказания, със средна стойност 

M=7.67 и стандартно отклонение SD=5.79.  

Тези данни говорят за много ниска толерантност на 

респондентите от тази възрастова група към телесните наказания. Ето и 

няколко конкретни примера, използвани при анализа на резултатите от 

първото изследване, които илюстрират изменението на нагласите към  
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физическите наказания. 

Юношите са съгласни, че: 

- (въпр. 6) телесните наказания са допустими, ако детето 

заслужава това (от 51.04% преди обучението на 36.73%); 

- (въпр. 14) суровите телесни наказания са единствената 

ефективна мярка за децата, които не се държат добре (от 51.04% на 

44.90%). 

- (въпр. 11) допустимо е родителите да налагат на децата си по-

леки физически наказания, когато е необходимо (от 48.96% на 53.06%). 

От друга страна, понижаване на толерантността се наблюдава и 

при въпроси, за които равнището е било ниско и преди обучението: 

- (въпр. 8) родителите трябва да налагат по-сурови физически 

наказания на дете, което не ги слуша (от 8.33% преди обучението на 

6.12%); 

- (въпр. 26) телесните наказания на децата са необходими, за да 

се поддържа реда и дисциплината - у дома, в училище (от 19.79% на 

14.29%). 

Тези данни показват, че по по-голяма част от въпросите юношите 

са променили своите нагласи в посока към по-ниска толерантност към 

телесните наказания, макар че по някои въпроси се наблюдава и 

противоположната тенденция. 

 

Юноши на 16 – 19 год., обобщение и сравнителен анализ 

 

Респондентите от тази целева група се намират на един 

специфичен, преходен етап от своето умствено, емоционално-

психологическо и физическо развитие, а и на своите социални роли. Те 

вече не са деца и не се нуждаят от грижите и подкрепата на своето  
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семейство в степента, в която се нуждаят по-малките или навлезлите в 

периода на ранното юношество. Не са и автономни възрастни, а се 

намират на прага на зрелостта, която ще им донесе нови отговорности, 

включително и тази да бъдат родители. Тяхното личностово израстване 

е съпроводено и с промяна на отношението на родителите към тях, която 

се изразява и в използваните методи за възпитание и родителски 

контрол. 

Съгласно получените резултати, немалка част от родителите (34% 

- 45%) прилагат методи, които се основават на доверие, на поддържане 

на топла и емоционално подкрепяща връзка със своите пораснали деца. 

Прилагането на наказания, включително и телесни, имат своето място 

във възпитателната им система, но в по-малка степен и се прилагат 

относително по-рядко в сравнение с децата от по-ниските възрастови 

групи.  

Независимо от тази генерална промяна в родителския подход, 

около 55% - 66% от юношите са се почувствали обект на родителските 

наказателни методи. Сред тях преобладават вербалните (емоционално-

психически) наказания (35% - 41%), но не е малък делът на тези, които 

са били подложени на някаква форма на физическо насилие (14% - 30%) 

и по-конкретно на телесни наказания (12% - 27%). 

Членовете на семейството, които налагат наказания, са двамата 

родители и преди всичко майката. Сред специфичните причини, поради 

които родителите налагат физически наказания на своите пораснали 

деца, са проявите на девиантни поведения - употреба на психотропни 

вещества, сбивания, бягства от дома или от училище и др. Юношите не 

отхвърлят безусловно физическото насилие върху себе си – те са 

склонни да оправдаят неговото използване от възрастните или да го 

приемат като естествен елемент от взаимоотношенията си с тях. Но  
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провеждането на трейнинга има пределен ефект върху нагласите на 

младите хора. Той се изразява в повишената им чувствителност по тези 

въпроси и най-вече със снижената толерантност към телесните 

наказания. 

Обобщаващата средна стойност на баловете от теста за оценка на 

нагласите към физическите/ телесните наказания намалява с 0.83 т. (от 

8.50 т. на 7.67 т.), но понижението не е статистически значимо (p=0.41). 

Това е свидетелство, че проведеното обучение с представителите на 

тази възрастова група не е достатъчно ефективно. Като се има предвид, 

че нивото на толерантност на юношите преди провеждане на обучението 

е най-ниско в сравнение с останалите целеви групи, може да се 

предположи, че довеждането му до още по-ниска точка е трудна и 

сложна задача, с която екипът по проекта следва да се справи при по-

нататъшната си работата с представителите на тази целева група. 

 

Родители, преди обучението 

 

Първото скрийнингово проучване с участието на родители като 

целева група е проведено през периода ноември 2017 – май 2018 год. 

Когато имат проблеми с децата си - имат неприемливо поведение, 

оспорват техните решения или не изпълняват своите отговорности, 

преобладаващата част от родителите (89.6% от всички) прибягват най-

често до провеждане на спокоен разговор с детето, стремят се да го 

убедят с подходящи аргументи и с позоваване на своя личен пример. 

Незначителна част от родителите (0.86%) съобщават, че прилагат 

физически (телесни) наказания, а други 8.62% прилагат двата подхода в 

зависимост от своята преценка за ситуацията.  

Въпросът за честотата на телесните наказания обаче представя  
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родителите в различна светлина. Макар че 53.45% от тях заявяват, че 

никога не налагат такива наказания, 42.24% прибягват до телесни 

наказания, макар и много рядко, при определени ситуации, а други 2.59% 

- няколко пъти в месеца. 

Отговорите на родителите на въпр. 3 от анкетата добавя нови 

щрихи към тази картина. Най-честата форма на наказания, която 

родителите налагат на децата си, е вербална - повишаване и 

назидателност на тона, нараняващи думи, присмех, обиди, каране на 

висок глас, крещене (45.69%). Родителите налагат индиректни физически 

наказания като изправяне (до стената) (9.48%), изправяне (до стената) с 

вдигнати ръце (6.03%) и стоене на един крак (0.86%). Не са малко 

родителите, които налагат на децата си директни физически наказания 

като дърпане на ушите (7.76%) или удряне на шамари/ напляскване 

(5.17%). 

Наказанията, които родителите посочват, че налагат на децата си, 

могат да бъдат обособени в следните категории:  

 общо 75.86% от всички респонденти съобщават, че прилагат 

една или друга форма на наказание; 

 от тях 30.16% съобщават, че подлагат децата си на физически 

наказания (директни/ телесни и индиректни); 

 13.79% прилагат само директни/ телесни физически наказания; 

 45.69% подлагат децата само на вербални (емоционално-

психически) наказания; 

 24.14% не налагат нито една форма на наказание. 

Беше отбелязано, че родителите са склонни да вярват, че 

методите за наказание, които прилагат, постигат желания ефект. Сред 

тях 28.45% са убедени, че предприетите от тях мерки са много полезни и 

водят до очакваните резултати, 47.41% ги оценяват като по-скоро  
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полезни, но не винаги водещи до постигане на целите. Сравнително 

малка част (8.62%) оценяват методите за наказание като не особено 

полезни и рядко резултатни, а според други 6.89% те нямат никакъв 

ефект. 

Причините, поради които родителите налагат на децата си 

физически наказания, в общи линии са сходни с тези, които посочват 

самите деца, но с променени акценти. Отговорите им могат да бъдат 

обобщени в следните категории: 

(1) Прояви, свързани с училището и ученето (системно нисък 

успех, получаване на слаби оценки, лоша дисциплина, нежелание за 

подготовка за училище вкъщи и др.) 

(2) Неприемливо поведение вкъщи, неспазване на наложените 

правила (непослушание, лъжене, зависимост от/ злоупотреба с 

видеоигри и мобилни устройства и др.) 

(3) Прояви на неразбирателство, на физическа и/ или вербална 

агресия между детето и неговите сиблинги или връстници (дразнене, 

обиждане, каране, побой и др.) 

Родителите заемат предпазлива позиция по въпроса за една от 

тежките форми на физическо въздействие – биенето на децата. Сред 

анкетираните участници 59.48% смятат, че е неправилно възрастните да 

бият децата си и те лично не го правят. Същевременно немалка част от 

тях - 31.90%, макар че също не одобряват тази мярка, я прилагат 

понякога, ако не успеят да наложат волята си по друг начин. Макар и 

малко, има родители, които не се терзаят от мисълта да набият детето 

си и го правят винаги, когато сметнат за необходимо (1.72%), а други 

1.72% не само прилагат тази мярка, но я разглеждат като необходимо 

средство срещу разглезването на децата и поддържане на родителския 

контрол над тях. Отговорите на този въпрос показват, че 35.34% от  



 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality 
and Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication 
are the sole responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the 
views of the European Commission. 
 
Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional 
Repression 
Project number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176 

43 
 

 

 

родителите прилагат тази тежка форма на физическо насилие над 

децата. 

Последната, трета секция на анкетата за родители също съдържа 

относително обособен тест, предназначен за оценка на нагласите на 

представителите на тези целеви групи по въпросите, свързани с 

методите на възпитание и по-конкретно на телесните наказания. 

Тестовите балове на респондентите се изменят в широките граници от 

28 т. до 102 т.6, като и в този тест по-високият тестов бал е индикация за 

по-висока степен на толерантност към този вид възпитателни методи. 

Очевидно е, че изследваните родители представят почти целият спектър 

от възможни нагласи към тези тежки форми на физическо насилие над 

децата. 

Разпределението на тестовите балове е отдалечено от 

нормалното, с много слаб положителен ексцес (0.10), но със силно 

изразена положителна асиметрия (0.83), изместено в посока към по-

ниска толерантност към телесните наказания, със средна стойност 

M=51.84 и стандартно отклонение SD=17.60.  

Тези данни говорят за умерено ниска толерантност на 

родителите към телесните наказания. Ето и няколко конкретни примера, 

които илюстрират различните нива на толерантно отношение на 

родителите към физическите/ телесните наказания. 

Родителите са съгласни в определена степен, че: 

- (въпр. 23) учителите могат да налагат телесни наказания на 

своите деца, но не и на учениците си в училище (23.28%); 

- (въпр. 18) телесното наказание на децата е приемливо, но само в 

                                                           
6 Тестът за оценка на нагласите на родителите има същия брой въпроси, както и тестът 
за ученици. Различията са във формулировката на въпросите, но и в скалата за оценка 
на отговорите на респондентите на отделните въпроси (5-бална скала), което води до 
по-високи стойности на тестовите балове. 
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някои специфични случаи и като крайна мярка (18.96%); 

- (въпр. 11) детето може да бъде напляскано, когато е необходимо, 

но само с леки шамари (16.38%); 

- (въпр 6) допустимо е да набиеш детето си, когато то заслужава 

(14.66%). 

Обратно, със следните твърдения родителите изразяват ниска 

степен на съгласие: 

- (въпр. 10) телесните наказания водят до каляване на характера 

на детето и изграждането му като личност (5.17%); 

- (въпр. 2) телесните наказания повишават уважението на децата 

към възрастните (родители, учители) и ги подтикват да учат по-усърдно в 

училище (6.04%); 

- (въпр. 7) че ако родителят не пляска редовно детето си, то става 

непослушно и престава да се подчинява (8.62%). 

 

Педагогически специалисти, преди обучението 

 

Първият етап на скрийнинговото изследване с групата на 

педагогическите специалисти в областта на образованието е проведен 

през периода октомври – декември 2017 год. 

Според предпочитания начин на реагиране в ситуациите, в които 

имат проблеми с децата или учениците – когато последните имат 

неприемливо поведение, оспорват техните решения и не се подчиняват 

на изискванията или на правилата, педагогическите специалисти се 

разделят на две големи групи. 67.44% от респондентите подхождат към 

децата с разговори, с убеждаване чрез аргументи или с позоваване на 

личния си пример. Други 32.56% прилагат както диалога, така и телесни 

наказания, в зависимост от своята преценка на ситуацията. Нито един от 

респондентите не посочва, че прилага само телесни наказания. 

Отговорите на въпроса за честотата, с която налагат телесните  
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наказания, ни дава по-друг поглед върху проблема - малко над 

половината (51.16%) от педагогическите специалисти посочват, че 

използват тези методи, макар и много рядко, а 48.84% не прилагат 

никога такива наказания.  

Чрез въпр. 3. от анкетата педагогическите специалисти са 

подканени да посочат конкретните форми на наказания, които прилагат в 

своята практика. Като най-често използваната форма на наказание се 

очертава оказването на психологически натиск чрез повишаване на тона, 

каране на висок глас и крещене (39.53%). Педагогическите специалисти 

прилагат и физически наказания, които са доста разнообразни. Сред 

директните телесни наказания предпочитани са дърпане на ушите 

(6.98%) и удряне на шамари/ напляскване (2.33%), а сред индиректни 

физически наказания - изправяне (до стената) (4.65%), изправяне (до 

стената) с вдигнати ръце (2.33%) и стоене на един крак (2.33%). 

Наказанията, които педагогическите специалисти посочват при 

първото оценяване, че налагат на децата, могат да бъдат 

категоризирани по следния начин:  

 общо 58.14% от всички респонденти съобщават, че прилагат 

една или друга форма на наказание; 

 от тях 18.62% подлагат децата на физически наказания 

(директни/ телесни и индиректни); 

 9.31% прилагат само директни/ телесни физически наказания; 

 39.53% подлагат децата само на вербални (емоционално-

психически) наказания; 

 41.86% не налагат нито една форма на наказание. 

Педагогическите специалисти са по-скептични от родителите по 

отношение на очакваните ефекти от наказателните методи на 

възпитание, които прилагат. Като много полезни и водещи до  
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съществени резултати, тези методи се разглеждат от 9.30% от 

респондентите. За една голяма група от 25.58% те са по-скоро полезни, 

но с променливи резултати, 6.98% се съмняват в тяхната ефективност, а 

за 32.56% методите на възпитание чрез наказания нямат никакъв ефект. 

Мнението на педагогическите специалисти за прилагането на 

тежките форми на телесни наказания на децата е по-скоро негативно. 

Сред тях 46.51% не само не одобряват такива мерки, но и не ги прилагат. 

Интересно е, че малко по-голям е делът на онези респонденти (48.84%), 

които, макар и да не одобряват телесните наказания, ги прилагат, когато 

другите методи не водят до желания резултат. Онези педагогически 

специалисти, които не изпитват колебание и налагат такива мерки 

винаги, когато преценят за необходимо, са 2.33%. 

Важен индикатор за нагласите на педагогическите специалисти 

към физическите и в частност към телесните наказания са резултатите 

от теста в третата част на анкетата7. Тестовите балове на респондентите 

се изменят в широките граници от 28 т. до 113 т., като и в този тест по-

високият бал е индикация за по-висока степен на толерантност към този 

вид възпитателни методи. Вижда се, че изследваните педагогически 

специалисти представят почти целият спектър от възможни нагласи към 

физическото насилие над децата, като тестовите балове на някои 

педагогически специалисти надхвърлят тези на родителите.  

Разпределението на тестовите балове е отдалечено от 

нормалното, сравнително плоско (ексцес -0.44), но и с отрицателна 

асиметрия, макар и не много висока (-0.28), изместено в посока към по- 

                                                           
7 Тестът за оценка на нагласите на педагогическите специалисти е сходен на този, 
предназначен за родителите по отношение на своя обем, съдържание и скалата за 
оценяване на отговорите на отделните въпроси. 
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висока толерантност към телесните наказания, със средна стойност 

M=65.63 и стандартно отклонение SD=20.33.  

Тези резултати са свидетелство за значителна толерантност на 

педагогическите специалисти към прилагането на физически/ телесни 

наказания на децата. Трябва да се отбележи, че това е най-високото 

ниво на търпимост към телесните наказания сред всички изследвани 

целеви групи. Ето и няколко конкретни примера, които илюстрират 

различните нива на толерантно отношение на респондентите към този 

вид наказания. 

Педагогическите специалисти изразяват висока степен на 

съгласие, че: 

- (въпр. 16) понякога телесното наказание е последното средство 

за вразумяване на децата, когато нищо друго не помага (55.81% от 

всички); 

- (въпр. 18) телесното наказание на децата е приемливо, но само в 

някои специфични случаи и като крайна мярка (51.16%); 

- (въпр. 1) родителите, които бият децата си, го правят единствено 

за тяхно добро (41.86%); 

- (въпр. 17) учителите имат право да напляскат някой 

недисциплиниран ученик, но в много редки случаи (41.85%); 

- (въпр. 14) някои деца, които не се държат добре, не разбират от 

нищо друго, освен от бой (30.24%). 

Обратно, педагогическите специалисти изразяват много по-ниска 

степен на съгласие, че: 

- (въпр. 7) ако родителят не пляска редовно детето си, то става 

непослушно и престава да се подчинява (2.32% от всички) 

- (въпр. 4) децата не могат да бъдат възпитавани, ако не се 

страхуват от телесните наказания, които им налагат възрастните –  
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родители, учители (4.65%) 

- (въпр. 26) телесните наказания на децата са необходими, за да 

се поддържа реда и дисциплината - у дома, в училище (6.97%) 

 

Педагогически специалисти, след обучението 

 

Втората фаза на скрийнинговото проучване с групата на 

педагогическите специалисти е проведен през април 2018 год. 

Подобно на представителите на останалите целеви групи, 

педагогическите специалисти също променят своето мнение, нагласи и 

оценки след участието си в трейнинговото обучение. По отношение на 

предпочитания начин на реагиране в ситуациите, в които имат проблеми 

с поведението децата или учениците, те също се разделят на две големи 

групи, но с променено съотношение - 78.57% от респондентите (67.44% 

преди обучението) подхождат към децата с разговори и аргументи, и 

само 21.43% (32.56% преди обучението) прилагат както диалога, така и 

телесни наказания, в зависимост от своята преценка на ситуацията. Нито 

един от респондентите не посочва, че прилага само телесни наказания.  

По отношение на честотата на наказателните мерки намалява 

делът на специалистите (от 51.16% преди обучението на 35.71%), които 

прилагат телесни наказания, макар и много рядко, а се увеличава делът 

на тези, които не прилагат никога такива наказания (от 48.84% на 

64.29%).  

Съществени изменения се наблюдават и в отговорите на въпр. 3 

за видовете наказания, които прилагат специалистите. Единственият 

метод, който те посочват при второто провеждане на изследването, е 

оказването на психологически натиск чрез повишаване на тона, каране 

на висок глас и крещене (от 39.53% преди обучението на 42.86%). Нито  
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един от специалистите не съобщава, че използва други форми на 

наказание, включително и физически. 

Наказанията, които педагогическите специалисти посочват, че 

налагат на децата при второто оценяване, могат да бъдат 

категоризирани по следния начин: 

 общо 42.86% от всички респонденти (58.14% преди обучението) 

съобщават, че прилагат една или друга форма на наказание; 

 от тях 0.00% (18.62% преди обучението) съобщават, че подлагат 

децата на физически наказания (директни/ телесни и индиректни); 

 0.00% (9.31% преди обучението) прилагат само директни/ 

телесни физически наказания; 

 42.86 (39.53% преди обучението) подлагат децата само на 

вербални (емоционално-психически) наказания; 

 57.14% (41.86% преди обучението) не налагат нито една форма 

на наказание. 

Педагогическите специалисти са още по-скептични по отношение 

на очакваните ефекти от наказателните методи на възпитание, които 

прилагат. Нито един от тях не разглежда тези методи като много полезни 

и водещи до големи резултати (9.30% преди обучението). За една 

голяма група от 35.71% (25.58% преди обучението) те са по-скоро 

полезни, но с променливи резултати, 7.14% (6.98% преди обучението) се 

съмняват в тяхната ефективност, а за 42.86% (32.56% преди обучението) 

методите на възпитание чрез наказания нямат никакъв ефект. 

Мнението на педагогическите специалисти за прилагането на 

тежките форми на телесни наказания на децата е още по-негативно в 

сравнение с първоначалното оценяване. Сред тях 67.86% (46.51% преди 

обучението) не само не одобряват такива мерки, но и не ги прилагат. 

Делът на онези респонденти, които, макар и да не одобряват телесните  
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наказания, ги прилагат, също намалява (от 48.84% на 25.00%). Нито един 

от респондентите не е отговорил, че налага такива наказания без 

колебание (2.33% преди обучението). 

Резултатите от теста в третата част на анкетата са важен 

индикатор за изменението на нагласите на педагогическите специалисти 

към физическите и в частност към телесните наказания след провеждане 

на трейнинга. Тестовите балове на респондентите се изменят в 

широките граници от 27 т. до 117 т., като по-високият тестов бал е 

индикация за по-висока степен на толерантност към този вид 

възпитателни методи. При второто оценяване изследваните 

педагогически специалисти също представят почти целия спектър от 

възможни нагласи към физическото насилие над децата, като тестовите 

балове на някои педагогически специалисти надхвърлят не само тези на 

родителите, но и на представителите на собствената група при първото 

оценяване преди обучението. 

При все това, обобщените показатели на педагогическите 

специалисти свидетелстват за значителна промяна в техните нагласи. 

Разпределението на тестовите балове е отдалечено от нормалното, 

силно изпъкнало (с висок положителен ексцес от 1.68) и със силно 

изразена положителна асиметрия (1.18), изместено в посока към по-

ниска толерантност към телесните наказания, със средна стойност 

M=51.18 и стандартно отклонение SD=21.23. 

Тези резултати са свидетелство за умерено ниска толерантност 

на педагогическите специалисти към прилагането на физически/ телесни 

наказания на децата, измерена след провеждане на обучението. Ето и 

няколко конкретни примера, които бяха използвани за илюстрация на 

нивата на толерантно отношение към този вид наказания при първото 

оценяване. 
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Педагогическите специалисти изразяват относително висока 

степен на съгласие, че: 

- (въпр. 16) понякога телесното наказание е последното средство 

за вразумяване на децата, когато нищо друго не помага (от 55.81% преди 

обучението на 39.28%); 

- (въпр. 18) телесното наказание на децата е приемливо, но само в 

някои специфични случаи и като крайна мярка (от 51.16% преди 

обучението на 39.28%); 

- (въпр. 1) родителите, които бият децата си, го правят единствено 

за тяхно добро (от 41.86% преди обучението на 7.14%); 

- (въпр. 17) учителите имат право да напляскат някой 

недисциплиниран ученик, но в много редки случаи (от 41.85% преди 

обучението на 17.85%); 

- (въпр. 14) някои деца, които не се държат добре, не разбират от 

нищо друго, освен от бой (от 30.24% преди обучението на 14.28%). 

По всички тези въпроси се наблюдава значително намаляване на 

броя на специалистите, които споделят съответното мнение. Обратно, 

педагогическите специалисти изразяват много по-ниска степен на 

съгласие по следните въпроси, макар че се наблюдава слаба тенденция 

за повишаване на техния брой: 

- (въпр. 7) ако родителят не пляска редовно детето си, то става 

непослушно и престава да се подчинява (от 2.32% преди обучението на 

3.57%); 

- (въпр. 4) Децата не могат да бъдат възпитавани, ако не се 

страхуват от телесните наказания, които им налагат възрастните - 

родители, учители (от 4.65% преди обучението на 14.28%); 

- (въпр. 26) Телесните наказания на децата са необходими, за да 

се поддържа реда и дисциплината - у дома, в училище (от 6.97% преди  
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обучението на 7.14%). 

 

Педагогически специалисти, обобщение и сравнителен 

анализ 

 

Педагогическите специалисти са групата, която се характеризира с 

най-крайни и същевременно най-контрастни мнения и оценки по 

въпросите за възпитателните мерки, които предприемат към децата. 

Това е и групата, която претърпява най-голяма трансформация на 

нагласите си по тези въпроси след проведеното обучение. 

Педагогическите специалисти описват себе си като прилагащи 

главно методите, които се основават на диалог, доверие и уважение към 

личността на детето или ученика. Делът на специалистите, които 

съобщават, че използват тези методи, се увеличава след проведеното 

обучение и в рамките на двете оценявания е в рамките на 67% - 79%. 

Обратно, делът на онези, които прилагат наказателни мерки, 

включително физически/ телесни наказания, е сравнително нисък и 

намалява още повече при второто оценяване. 

Още по-съществена промяна се наблюдава и по въпроса за 

конкретните форми на наказания, които специалистите налагат на 

децата. Докато преди обучението представителите на тази група 

съобщават, че използват разнообразни емоционално-психологически и 

физически мерки, след обучението физическите наказания отсъстват в 

техните отговори. Като цяло, около 43% - 58% от респондентите 

прилагат някаква форма на наказания. Физически наказания се налагат 

от 0.00% - 19%, а само телесни наказания – от  0.00% - 9% от 

педагогическите специалисти. 

Педагогическите специалисти са по-скептични от родителите  
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отношение на очакваните ефекти от наказателните методи на 

възпитание, които прилагат. За 33% - 43% от тях методите на възпитание 

чрез наказания не постигат никакъв ефект. 

Мнението на педагогическите специалисти за прилагането на 

тежките форми на телесни наказания на децата е негативно при първото 

оценяване и тази тенденция се засилва при второто. Около 47% - 68% не 

одобряват и не прилагат такива мерки. Делът на онези респонденти, 

които, макар и да не одобряват телесните наказания, ги прилагат, е по-

нисък (25.00% - 49%). Само малка част от специалистите одобряват и 

налагат такива мерки (0.00% - 2%). 

Важен индикатор за изменението на нагласите на педагогическите 

специалисти към физическите и в частност към телесните наказания 

след провеждане на трейнинга са резултатите от теста в третата част на 

анкетата. Общото равнище на нагласите за толерантност към този вид 

наказания, представено чрез средните балове при двете оценявания, 

показва тенденция към намаляване. По-конкретно, намаляването на 

обобщаващата средна стойност с 14.45 т. (от 65.63 т. на 51.18 т.) е 

статистически значимо (p=0.01). Това изменение е свидетелство за 

снижаване на толерантността на специалистите към телесните 

наказания и следва да се разглежда като свидетелство за ефективността 

на проведеното обучение. Това е важно постижение на екипа по проекта, 

особено ако вземем предвид, че преди провеждане на обучителните 

трейнинги групата на педагогическите специалисти е тази, 

демонстрирала най-висока степен на толерантност към телесните 

наказания в сравнение с останалите целеви групи. 
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Обобщение и сравнителен анализ на резултатите за всички 

целеви групи 

 

Според цитирания по-горе доклада на UNICEF насилието над 

децата е феномен, който се наблюдава във всяка държава, общество, 

етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на 

детето или семейството. Борбата срещу този повсеместен социален 

проблем се води под различни форми – чрез юридически документи на 

наднационално равнище като Конвенцията на ООН за правата на детето 

от 20.11.1989 г., където в чл. 19 се отбелязва, че едно от основните 

права на детето е неговата закрила срещу „…всички форми на 

физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса 

на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация…“, 

на национално равнище като Закона за закрила на детето; чрез 

държавните и общински институции като ДАЗД, дирекции „Социално 

подпомагане“, министерства, специализирани институции, социални 

услуги и др. Но противодействието срещу насилието над деца не идва 

само „отгоре“ чрез правен или институционален натиск, а и „отдолу“ - от 

обществото чрез отделни негови представители и сдружения като 

неправителствените организации. В нашето общество се развива 

култура на нетърпимост към насилието, която е в опозиция на 

традиционната култура, толерираща домашното насилие и в частност 

насилието срещу децата. Като цяло, въпросът за домашното насилие и в 

частност за насилието над децата е много чувствителна тема, която 

предизвиква определена реактивност у респондентите и изкривява 

техните отговори. 

Може да се каже, че резултатите от анкетното проучване  
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отразяват тези две противоположни тенденции. Една от формите на 

тяхната проява е несъгласуваността в отговорите на респондентите на 

различни въпроси в рамките на едно и също оценяване, по които би 

следвало да има по-кохерентна информация. Така например в отговор 

на въпросите, формулирани по-общо, респондентите са по-склонни да 

описват родителите си (при децата) или себе си (при възрастните) като 

по-добронамерени, кооперативни, разчитащи на взаимното разбиране, 

диалог и убеждаване, рядко използващи някаква форма на насилие. 

Обратно – на въпросите, насочени към конкретните методи за решаване 

на проблемни ситуации, респондентите се представят в по-различна 

светлина, в която използването на различни видове наказателни мерки 

има своето осезаемо място. Това е добър пример за феномен, описан от 

психологическата Construal level theory (CLT), съгласно която има 

тенденция хората да обясняват поведението на другите, като използват 

по-абстрактни термини от по-високо ниво, а собственото си поведение - 

със ситуативни, конкретни термини от по-ниско ниво. 

Различия в степента на използване на насилствени и 

ненасилствени методи, основно в посока към вторите, се наблюдава и 

между двете оценявания. Тези различия биха могли да се дължат на 

действителна промяна във възпитателното поведение на възрастните, 

но тя едва ли е така масова, имайки предвид краткия период на обучение 

между двете оценявания. Друг фактор би могъл да бъде изменението на 

общата нагласа на респондентите от по-традиционната към 

съвременната култура на нетърпимост към насилието или поне 

привличането на тяхното внимание към неприемливостта на тези форми 

за решаване на проблеми. Разбира се, не може да бъде изключено и 

влиянието на психологическия феномен „социалната желателност“, при 

който хората се стараят да се представят в по-добра светлина.  
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Възможно е тази реактивна позиция на респондентите да повлияе всички 

техни отговори, понижавайки равнището на насилствените и 

повишавайки това на ненасилствените. Всички посочени фактори обаче 

произтичат от проведените обучения с представителите на съответните 

целеви групи. 

По нататък ще обобщим резултатите от двете фази на 

скрийнинговото изследване по два въпроса: (1) Конкретните подходи и 

видове методи, които възрастните използват за решаване на 

поведенческите проблеми при децата, съотношенията между тях и 

тяхната динамика между двете фази на скрийнинговото изследване и (2) 

нагласите (толерантността) към физическите наказания и тяхната 

динамика. 

В следващата таблица са представени количествени данни (в 

проценти), извлечени от предходните анализи8. 

 

Таблица 2. Подходи и методи за решаване на поведенческите 

проблеми при децата и толерантност към телесните наказания 

Целева група Общ % 
наказания 

Общ % 
физически 
наказания 

% телесни 
наказания 

% вербални 
наказания 

% без 
наказания 

нагласи 

Деца 8-12 г. 
- входящо равнище 

62.44 31.67 21.27 30.77 37.56 45.35 

Деца 8-12 г. 
- изходящо 

74.58 36.44 24.58 38.14 25.42 35.58 

Юноши 16-19 г. 
- входящо равнище 

65.63 30.21 27.08 35.42 34.38 32.69 

Юноши 16-19 г. 
- изходящо равнище 

55.10 14.29 12.24 40.82 44.90 29.50 

Родители 
- входящо равнище 

75.86 30.16 13.79 45.69 24.14 39.88 

Специалисти 58.14 18.62 9.31 39.53 41.86 50.48 

                                                           
8 В таблицата не са включени резултатите от анализа на групата деца 4 – 6 г. поради 
несъпоставимост с резултатите от останалите групи. 
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Целева група Общ % 
наказания 

Общ % 
физически 
наказания 

% телесни 
наказания 

% вербални 
наказания 

% без 
наказания 

нагласи 

- входящо равнище 

Специалисти 
- изходящо равнище 

42.86 0.00 0.00 42.86 57.14 39.37 

 

Макар че данните в таблицата са достатъчно красноречиви, 

графичното им представяне би улеснило извеждането на някои по-общи 

тенденции. На следващата графика са представени само подходите и 

методите за решаване на поведенческите проблеми при децата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Подходи и методи за решаване на поведенческите 

проблеми при децата 

 

Профилите на различните целеви групи, след измерване на 

тяхното входящо и изходящо ниво, в най-общ план показват, че 

предприемането на наказателни мерки като възпитателен подход (43% -  
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76%, средно 62%) има превес над подхода, основан на диалог, доверие 

и уважение към личността на детето или ученика, на зачитане на 

неговото достойнство и права (24% - 57%, средно 38%). В рамките на 

възпитателния подход, основан на наказания, повечето възрастни 

прибягват до налагането на вербални (емоционално-психически) 

наказания, свързани с нанасяне на емоционални страдания или 

дискомфорт (31% - 46%, средно 39%). Изключително тревожно е, че 

физическите наказания, макар и в малко по-малък мащаб (0% - 36%, 

средно 23%) имат трайно място в системата от методи на родителите и 

педагогическите специалисти и че директните физически (телесни) 

наказания представляват значителна част от тях (0% - 27%, средно 

15%).  

При изменението на равнищата на отделните подходи и методи 

при двата етапа на изследването се очертава известна разлика между 

отделните целеви групи. При по-малките деца на 10-12 г. то е в посока на 

нарастване на дела на наказанията (физически и вербални) и 

намаляване на дела на подхода, основан на диалог и уважение. При 

всички останали групи се наблюдава противоположната тенденция, с 

изключение на това, че се увеличава делът на вербалните наказания. 

Вероятно това се дължи, от една страна, на изострената чувствителност 

на по-малките към наказанията, а от друга – на по-дълбокото осмисляне 

на този проблем от юношите и възрастните, което бе дискутирано по-

горе. 

Динамика се наблюдава и в общата нагласа към физическите 

(телесните) наказания на всички целеви групи. на следващата графика е 

представено равнището на толерантност кът този вид наказания преди и  
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след провеждане на обучителните трейнинги9.  

 

 

Фиг. 2. Динамика на общата нагласа към физическите (телесните) 

наказания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди обучението представителите на всички групи са по-

толерантни към физическите (телесните) наказания в сравнение с 

нагласите им след провеждането на трейнингите. Една от особеностите  

                                                           
9 Поради различния диапазон на изменение на баловете в тестовете за нагласи на 
ученици и възрастни, за осигуряване на съпоставимост на оценките средните балове на 
отделните групи са представени в проценти чрез нормирането им с максималния бал от 
съответния тест. 

Line Plot of multiple variables 
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е, че юношите демонстрират най-ниска степен на търпимост към 

физическите методи на възпитание, при това в двете фази на 

скрийнинга. Показателно е и това, че тези методи са приети най-добре 

не от родителите, върху които обикновено са насочени критиките за 

оказване на насилие, а от педагогическите специалисти, които са 

обучени и на които обществото е възложило институционално да се 

грижат за подрастващите. В по-общ план, промяната на нагласите в 

посока по-голяма нетърпимост към физическите (телесните) наказания е 

може би най-важният резултат от изпълнението на проекта. 

 

 

 


