
 

 

 

 

  

Доклад за нивото на включване 
в училището (БГ) 



Този проект е финансиран от програма Права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-

2020) по договор № 856680. Съдържанието на този документ отразява единствено мнението на 

авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за 

използването на съдържащата се в него информация. 
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Стъпка 3 - Доклад за нивото на включване в училището 

1).Въведение 
[Опишете контекста на програмата, в кое училище бива приложена и от кого. В допълнение, 

представете информация за въпросника, например, колко пъти е бил попълнен, от кого, и 

от колко въпроса се състои]. 
 

2). Резултати от анкетата сред учители 
 2.1). Обиди и тормоз на база идентичност  

[Опишете релевантните резултати от въпроси 1, 2, 3 и 4]. 

 

2.2). Намеса и адресиране на нежелано поведение  

[Опишете релевантните резултати от въпроси 5 и 6]. 

 

2.3). Справяне с преход и разкриване 

[Опишете релевантните резултати от въпроси 7 и 8]. 

 

2.4). Тормоз от страна на и сред екипа на училището 

[Опишете релевантните резултати от въпроси 9 и 10]. 

 

2.5). Действия за справяне с тормоза  

[Опишете релевантните резултати от въпроси 11, 12, 13, 14, 15 и 16]. 

 

3). Резултати от анкетата сред ученици 
3.1). Обиди и тормоз на база идентичност 

[Опишете релевантните резултати от въпроси 1, 2, 3 и 4]. 

  

3.2). Поведение, свързано с идентичност  

[Опишете релевантните резултати от въпроси 3, 4, 5 и 6]. 

 

3.3. Действия за справяне с тормоза 

[Опишете релевантните резултати от въпроси 7, 8, 9 и 10] 

 

4). Анализ на нуждите 

4.1). Въвеждащо интервю 

[Отговорете на въпроса: „Кои нужди или предизвикателства бяха набелязани по време на 

въвеждащото интервю?“ Отразете тук и добрите практики.] 
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4.2). Учителите 

[Отговорете на въпроса: „Кои нужди бяха набелязани в отговорите на анкетата за учители?“ 

Отразете и добрите практики]. 

4.3). Ученици 

[Отговорете на въпроса: „Кои нужди бяха набелязани в отговорите на анкетата за ученици?“ 

Отразете и добрите практики]. 

4.4). Заключение 

[Опишете контекста на училището, включително кои нужди на учителите и учениците са 

сходни и на кои индивидуални нужди трябва да се обърне внимание]. 

5). Заключение 

[Обобщете резултатите от анкетите и анализа на нуждите. На база на това направете 

препоръки в секция 6. Опишете дали е имало големи разминавания между отговорите на 

учениците и на учителите и какво може да означава това].  

6). Препоръки 

[На база на въвеждащото интервю, анкетите, анализа на нуждите и прегледа на политиките 

на училището, опишете тук кои аспекти може да бъдат подобрени и кои обучителни модули 

може да помогнат това да се постигне]. 


