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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

Тормоз и виктимизация от връстниците (код и наименование) 

Преподавател: проф. д.пс.н. Пламен Калчев 

 
 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 
заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси  

   

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 3 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъж-
дане на доклади и реферати) 

15 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 15 
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3.  Изпит 70 

Критерии за оценяване 

Общият сбор от точки се формира от посочените компоненти на оценката, в съответствие с 
предварително дефинираната пропорция. Изпълнение на всеки от компонентите изисква 
специфични знания и умения. Въз основа на общия брой точки, оценката се определя в про-
цент от максималния бал, при следните критерии:  

≥ 85% Отличен  

 ≥ 70%  –  < 85% Много добър 

≥ 55%  –  < 70% Добър 

≥ 40%  –  < 55% Среден 

 < 40% Слаб 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът цели да запознае студентите: (1) със спецификата на тормоза и виктимизацията 
като форми на злоупотреба в  социалната мрежа на връстниците; (2) с методите за оценка 
на проблема; (3) с картината и проявите в съвременното българско училище; (4) с факто-
рите за възникване на тормоза и виктимизацията в училище и характеристиките на основ-
ните участници; (5) с принципите за превенция и формиране на политика на училището 
срещу тормоза от връстниците; (6) с методи за интервенция при инциденти на тормоз; (7) 
с методи за работа с жертвите на тормоз/виктимизациоа; (6) с подходи за консултиране 
на агресивното дете. 

 

Предварителни изисквания: 

Базови знание по психология и психопатология на развитието в детска и юношеска възраст. 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите ще демонстрират: 

• Познания за спецификата на тормоза и виктимизация като особени форми на агре-
сия в социалната мрежа на връстниците; за детерминиращите фактори и характе-
ристиките на основните участници; 

• Знания и умения за използване на стандартизирани методи за оценка на тормоза 
и виктимизацията, за целите на превенцията и своевременна помощ; 

• Възможности за активно участие при разработването на политиката на училището 
срещу тормоза; 

• Знания и умения за интервенция при инцидент на тормоз; 

• Знания и умения за групова работа с деца-жертви на тормоз от връстниците; 

• Знания и умения за консултиране на агресивното дете. 

  

 
Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Тормоз и виктимизация от връстниците – дефиниции и специ-
фика 
Тормозът като особен вид агресия – основни различителни приз-
наци. Двукомпонентен или трикомпонетен модел на 

2 
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агресивността? Тормозът като групова форма на агресия – разпре-
деление на ролите на участниците. Тормози и виктимизация на 
връстниците – две традиции за дефиниране на злоупотребата от 
връстниците. 

2 Форми на тормоз и виктимизация 
Физически и вербални, директни и индиректни форми. Индиректна 
или релационна агресия? Съвременни форми – кибертормоз и ки-
бервиктимизациоя. 

2 

3 Типология на жертвите и агресорите 
Дефиниране на статусите на агресия и виктимизация. Преход от ко-
личествена към категориална оценка: статистически и съдържа-
телни подходи. Връзката между виктимизация към агресия – проб-
лемът за смесения статус на агресор-жертва.. 

2 

4 Оценка на тормоза и виктимизацията от връстниците в училище 
(1) 
Източници на информация (ученици, родители, учители).  Методи 
за оценка: директно наблюдение, интервю, рейтингови скали, 
структурирани въпросници, стандатизирани самооценъчни скали. 
Преимущества и недостатъци.  

2 

5 Оценка на тормоза и виктимизацията от връстниците в училище 
(2) 
Изследване на тормоза чрез: рейтингова скала за учителя, рейтин-
гова скала за учениците и самоописателен въпросник за учениците: 
организация, етапи, провеждане и анализ на резултатите. 

2 

6 Оценка на тормоза и виктимизацията от връстниците в училище 
(3) 
Скала за агресия и виктимизация от връстниците (САВВ): конструи-
ране на инструмента, структура и приложение. 

2 

7 Тормозът и виктимизацията от връстниците в  съвременното бъл-
гарско училище 
Честота, форми, продължителност, „горещи“ точки, канали за кому-
никация и източници на подкрепа; възрастови промени в равни-
щето на виктимизация и агресия – количествена и категориална 
оценка. 

2 

8 Фактори за възникване на тормоза и виктимизацията: личностни 
детерминанти 
Характеристики на агресора и жертвата. Възможен ли е „универса-
лен“ списък от качества, рискови за дадения статус? Интеракцио-
нистичен подход и взаимна зависимост на позициите. Типология и 
основни конфигурации взаимодействие. 

2 

9 Фактори за възникване на тормоза и виктимизацията: семеен 
контекст 
Семействата на агресорите и жертвите. Обяснителни възможности 
на различни модели: психодинамичен, теория за привързаността, 
тормозът като реакция на травматичен опит, поведенческата перс-
пектива и теория за социалното учене, стилове на възпитание, 
форми на дисциплиниране и контрол, свръхопека над детето. 

2 
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10 Фактори за възникване на тормоза и виктимизацията: роля на 
училището за превенция и ограничаване на тормоза 
Училищен и академичен климат, политика на училището срещу 
тормоза от връстниците: основни компоненти. Подходи за въвеж-
дане на проблема и обсъждането му с учителите и учениците. Наг-
ласи към тормоза и жертвата. Кой и как помага в ситуация на тор-
моз. Подкрепа от съучениците. 

2 

11 Последици от тормоза и виктимизация от връстниците 
Краткосрочни и дългосрочни последици за жертвите, агресорите и 
агресорите-жертви: интернализирани проблеми (тревожност и 
безпокойства, депресия), екстернализирани проблеми (гняв, враж-
дебност и отмъстителност), суицидна идеация, благополучие, взаи-
моотношения с връстниците. 

2 

12 Интервенция при инцидент на тормоз 
(1) Моралистичен и легалистичен подход. Предимства и ограниче-
ния. Допустим ли е „съд над мъчителя“? (2). Хуманистичен подход. 
Преимущества и недостатъци. Варианти на работа в рамките на ху-
манистичния подход 

2 

13. Хуманистичен подход на интервенция: индуциране на загриже-
ност и отговорност 
(1) „Необвиняващ подход“ („подкрепа от групата“): основни стъпки 
и оценка на възможностите. (2) „Подход на споделената загриже-
ност“: етапи и детайлно описание на сценария на всеки от етапите. 
Сравнителен анализ на двата подхода: прилики и разлики, преиму-
щества и недостатъци. Оценка на ефекта. Как да убедим учителите 
и администрацията в ползата от хуманистичните подходи? 

4 

14. Подкрепа за жертвата 
(1) Индивидуална работа, (2) Помощ в класната стая, (3) Групи за 
взаимопомощ с децата–жертви – тренинг в асертивност: организа-
ция, подбор на участниците, методи на работа, съдържание на се-
сиите, оценка на ефекта. 

3 

15. Консултиране на агресивното дете 
Техники на достигане, приемане, свързване като предпоставка за 
установяване на взаимоотношения, осъзнаване на проблема, конф-
ронтиране и усилие за промяна. 

3 

 
Конспект за изпит 

 
№ Въпрос 

1 Тормоз и виктимизация от връстниците – дефиниции и специфика 

2 Форми на тормоз и виктимизация 

3 Типология на жертвите и агресорите 

4. Оценка на тормоза и виктимизацията от връстниците в училище (1) 

5. Оценка на тормоза и виктимизацията от връстниците в училище (2) 

6. Оценка на тормоза и виктимизацията от връстниците в училище (3) 

7. Тормозът и виктимизацията от връстниците в  съвременното българско училище 

8. Фактори за възникване на тормоза и виктимизацията: личностни детерминанти 

9. Фактори за възникване на тормоза и виктимизацията: семеен контекст 
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10. Фактори за възникване на тормоза и виктимизацията: роля на училището за превенция и ог-
раничаване на тормоза 

11 Последици от тормоза и виктимизация от връстниците 

12 Интервенция при инцидент на тормоз 

13 Хуманистичен подход на интервенция: индуциране на загриженост и отговорност 

14 Подкрепа за жертвата 

15 Консултиране на агресивното дете 
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