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А Н К Е Т А 
за родители 

 
Възможен е повече от 1 отговор на въпросите 

  

 

1. Считате ли, че агресивността на подрастващото поколение е причина за притеснение? 

а) да 

б) не 

 

2. Какво разбирате под агресивно поведение? 

а) причиняване на определена вреда на друга личност 

б) отстояване на собствени права и нужди по враждебен начин 

в) демонстрация на неприязън 

г) демонстрация на груба сила 

д) обиди, присмех 

е) манипулиране 

ж) унижение на другия 

з) надмощие над другия 

и) малтретиране 

к) физическо насилие 

 

 
3. Според Вас агресивното поведение е: 

а) вроден механизъм, който до голяма степен определя постъпките на човека 

б) реакция при стрес, разочарование, недоволство 

в) придобито поведение, което се усвоява по пътя на подражанието 

 

 

4. По какъв начин се преборвате с агресивните прояви на Вашето дете? 

а) с използване на убеждение 

б) с използване на наказание 

в) с използване на предупреждение (недопускане) на агресивното поведение 

г) детето ми не проявява агресивно поведение 
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5. Считате ли, че се справяте с агресивните прояви на Вашето дете (ако съществуват при Вас)? 

а) да 

б) не 

 
 

6. Къде бихте потърсили помощ при наличие на този проблем? 

а) при специалист (педагог, психолог и т.н.) 

б) при по-възрастни хора, имащи опит 

в) в институциите, които се занимават с тези проблеми  

г) не бих потърсил/а помощ 

 
 

7. Кои институции са ви известни като заинтересовани страни за справяне и редуциране на  

агресията на децата в училище: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 
 
8. По какъв начин бихте подредили скалата на отговорността за формиране на неагресивни 

модели на поведение?  Номерирайте, определяйки степента на отговорността. 

… училището формира поведението на детето 

… медиите формират поведението на детето 

… средата формира поведението на детето  

...  родителите формират поведението на детето 

 
 
9. Бихте ли се включили в училищната общност за преодоляване на проблема? 

а) да 

б) не 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за съдействието! 


