Напівпроективна методика для детального дослідження булінгу (цькування)
«Ситуація»
/1 частина/ для дівчат
Ситуація
«Мене перестріли дівчата на дискотеці, оточили колом і почали дражнити,
погрожувати, що поб’ють, нападати. Вони не били мене, а тільки лякали. Я не
могла втекти через це коло. Я робила вигляд, що їх не помічаю, а вони іще більше
біснувалися. Я відчувала безпорадність. Я слабша за весь цей натовп».
1. В моєму власному досвіді я зустрічалась із такими ситуаціями (постав
відмітку в одному із стовпчиків)
Завжди

Часто

Інколи

Один раз

Не пам’ятаю

Ніколи

Де це відбувалось (постав відмітку в одному із стовпчиків для
кожного рядка):
2.

Завжди
У школі
У дворі (на
вулиці, по
дорозі)
На дискотеці
В інших
місцях

Часто

Інколи

Один раз

Не
пам’ятаю

Ніколи

3. Коли я зустрічалась із такими ситуаціями:
Завжди

Част
о

Інкол
и

Один раз

Не пам’ятаю

Нікол
и

Я осторонь
спостерігала
таку ситуацію,
не втручаючись в
неї
Я попадала в таку
ситуацію як
жертва
Я попадала в
таку ситуацію як
учасник кола
Я приєднувалась
до тих, хто
оточує колом
жертву
Я мимоволі
ставала тим, за
ким всі йшли
проти жертви.
Я організовувала
ситуацію такого
впливу на тих,
хто мене дуже
дратував
Я організовувала
ситуацію
спільного впливу
на тих, кого
вважав вартим
такого покарання

4. Коли дорослі ставали свідками таких ситуацій
Завжд
и
Вони втручались, щоб
це не відбувалось при
них (розганяли)
Вони втручались,
з'ясовуючи причини
Вони втручались,
стаючи на захист
жертви
Вони втручались,
приєднуючись до кола

Част
о

Інколи

Один
раз

Не
пам'ятаю

Нікол
и

проти жертви
Дорослі не були
свідками
Діти звертались до
дорослих по допомогу

5. Це траплялось, коли мені було ________років, зараз мені ________.
(впиши потрібні числа)
/1 частина/ (для хлопців)
Ситуація
«Мене перестріли хлопці по дорозі, оточили колом і почали дражнити,
погрожувати, що поб'ють, нападати. Вони били мене, а я не міг навіть втекти через
це коло. Я намагався робити вигляд, що їх не боюся, а вони іще більше нападали.
Я відчував безпорадність. Я слабший за весь цей натовп».
1. В моєму власному досвіді я зустрічався з такими ситуаціями (постав
відмітку в одному із стовпчиків)
Завжди

Часто

Інколи

Один раз

Не пам'ятаю

Ніколи

2. Де це відбувалось (постав відмітку в одному із стовпчиків для кожного
рядка):
Завжд
и

Част
о

Інкол
и

Один
раз

Не пам'ятаю

Нікол
и

Не
пам'ятаю

Ніколи

У школі
У дворі (на
вулиці, по дорозі)
На дискотеці
В інших місцях
3. Коли я зустрічався з такими ситуаціями:
Завжди
Я осторонь спостерігав
таку ситуацію, не
втручаючись в неї
Я потрапляв у таку
ситуацію як жертва
Я потрапляв у таку
ситуацію як учасник
кола

Часто

Інколи

Один
раз

Я приєднувався до тих,
хто оточує колом жертву
Я мимоволі ставав тим,
за ким всі йшли проти
жертви.
Я організовував
ситуацію такого впливу
на тих, хто мене дуже
дратував
Я організовував
ситуацію спільного
впливу на тих, кого
вважав вартим такого
покарання

4. Коли дорослі ставали свідками таких ситуацій
Завжд
и

Часто

Інколи

Один
раз

Не
пам'ятаю

Інколи

Вони втручались, щоб
це не відбувалось при
них (розганяли)
Вони втручались,
з'ясовуючи причини
Вони втручались,
стаючи на захист жертви
Вони втручались,
приєднуючись до кола
проти жертви
Дорослі не були
свідками
Діти звертались до
дорослих по допомогу

5. Це траплялось, коли мені було ________років, зараз мені ________.
(впиши потрібні числа)
/2 частина/ (ідентична для хлопців і дівчат)
Дайте, будь ласка, розгорнуту відповідь на декілька запитань:
1. Як Ви вважаєте, що може бути причиною подібної ситуації?
2. Як Ви вважаєте, що може бути наслідком такої ситуації?
3. Як Ви вважаєте, що переживає жертва такої ситуації під час нападу?
4. Що ви можете порадити робити жертві в такій ситуації?
5. Що буде наслідком такої поведінки жертви, як Ви порадили вище?
6. Чи існують, на Вашу думку, довготривалі наслідки такої ситуації для
жертви (які)?

7. Як Ви вважаєте, яка підтримка необхідна жертві, яка часто потрапляє в такі

ситуації?
8. Як Ви вважаєте, хто і яку допомогу може надати жертві?
9. Як Ви вважаєте, що переживають учасники кола під час ситуації нападу і
потім?
10.
Як Ви думаєте, чи можуть бути для учасників нападу якісь
довготривалі наслідки (які)?
11.
Які наслідки таких групових нападів можуть бути для всього
колективу, в середині якого часто відбуваються такі ситуації?
12.
Чим можуть допомогти дорослі (батьки, вчителі)?
13.
До кого ти звернешся по допомогу, якщо потрапиш у таку ситуацію?

