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АНАЛИЗ 

на анкета за учители 

 

Анкетата разработена за учители, родители и деца по Програма по 

превенция на насилието за деца в училищна възраст.  

В ДГ „Славейче“ гр. Плевен същата е проведена по време на вътрешна 

квалификация на учителите на т: „Политики и дейности за закрила на детето“, 

на 12.11.2019г. от г-жа Агнеса Иванова и г-жа Павлина Цакова. Анкетирани са 

Директор на детската градина и 7 учителя. 

Целта на анкетата е повишаване културата по правата на детето, като 

част от професионалната компетентност на учителя.Чрез обучението по 

правата на детето,се цели да се постигне по-дълбоко разбиране на детето, 

възприемането му като равнопоставен участник в общуването, подобряване 

живота на децата в семейството и обществото. 

 

Анализът на анкетата дава възможност да се отчетат следните 

резултати: 

 

1. въпрос. Учителите са запознати с това, че Конвенцията на ООН  за правата 

на детето е основният международен документ, които създава предпоставки за 

защита правата на детето. Той утвърждава идеята, че детето трябва да бъде 

подготвено да води живот на самостоятелна личност в обществото и да бъде 

възпитавано в дух на достойнство, толерантност, свобода, равенство и 

равноправие. 

 

2. въпрос. Относно това, кое е специалното право, което всички деца трябва да 

знаят, учителите бяха единодушни, че според начина и условията на живот то е 

индивидуално за всяко дете. 

 

3. въпрос. По въпроса за право, отричано на някои хора в нашата страна, 

анкетираните бяха категорични, че това е правото на лечение на болни и хора с 

увреждания. 

 

4. въпрос. На въпроса за задължение, което имаме във връзка с правата на 

детето - всички учители заявиха, че според сферата ни на работа в 

образованието, ние като педагози сме длъжни да сме информирани за правата и 

задълженията на децата, да умеем да разчитаме сигналите за насилие върху дете 

и да информираме оторизираните служби. 

 

5. въпрос. Примерите за дискриминация, които анкетираните дадоха са: 

религиозна, етническа, расова, полова, сексуална. По този въпрос те бяха 

категорични, че по-голямото разбиране и отговорност за Правата на детето, 
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променя начина, по който се гледа на детето, а впоследствие води до промяна и в 

условията на живот. 

 

6. въпрос.  Относно въпроса за организация, бореща се за правата на човека – 

първо-сигналните отговори на учителите бяха в единомислие с почти цялото 

общество. Всеки би потърсил помощ от различни институции, но Български 

хелзинкски комитет е организацията, която отговаря за това. 

 

7. въпрос.  Уницеф бе посочена от всички анкетирани, като световно известна 

организация, която се бори и защитава правата на децата по цял свят. 

  

8. въпрос. На въпроса кое е правото, от което някои деца са лишени всички 

единодушно отговориха, че това е правото на пълно семейство.  

  

9. въпрос. Отговорите на това до какво може да доведе нарушаване правото на 

живот категорично са, че това би довело до смърт. 

 

10. въпрос. На въпроса за пример за нарушаване правата на детето, изхождайки 

от своята практика , всички посочиха побоят над деца и физическото наказание 

като първи отговор. 

 

Изводи:  
1.  Проблемът превенция от насилие над деца и защита правата на детето е 

актуален и необходим за разрешаване. 

2. Актуалността на проблема задължава обучението на учителите . 

3. Анкетираните учители са запознати и добре информирани относно законови 

документи и случаи, засягащи правата на детето. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Актуалността на темата и особено растящите проблеми, засягащи различните 

възрасти деца, ни задължава да обединяваме усилия за намаляване на 

негативните прояви. Това налага запознаване с основните документи, отнасящи 

се към превенция от насилие и защита правата на детето, институциите, които 

имат отношение и адекватна и на временна реакция от страна на 

образователните институции. 
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Приложение: 
АНКЕТНА КАРТА С ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮ: 

1. Име на документа, който прокламира правата на детето 

 2. Специално право, което всички деца трябва да знаят 

 3. Право, отричано на някои хора във вашата страна  

4. Задължение, което имаме във връзка с правата на детето 

 5. Пример за дискриминация  

6. Организация, бореща се за правата на човека  

7. Организация, бореща се за правата на детето 

 8. Право, от което някои деца са лишени 

 9. Нарушаване на правото на живот  

10.Пример за нарушаване на права на детето 

 


