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Abstract: Cyber-violence is one of the types of violence against the person, which gives serious demands for 
distribu  on. It is alarming that not a small percentage of the vic  ms of cyber-violence are children, which is also 
the case for the abusers. In this ar  cle, the problem is viewed from a socio-pedagogical point of view, because it 
concerns the educa  on of children and their forma  on as full members of contemporary Bulgarian society, but 
also stems from pedagogical mistakes made in the educa  on of the children. Research results have been quot-
ed to show that a large propor  on of parents are not aware of the dangers of using the Internet. They believe 
that their children are protected and have the necessary knowledge to „surf“ on their own. No parent imagines 
that his child may appear as a cyber-abuser.
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Кибер-пространството е част от времето тук и сега и трябва да бъде възприемано с неговите плюсове 
и минуси, положителни и негативни страни, предимства и рискове. Съвременните информационни тех-
нологии са с доказана значимост и не могат да бъдат автоматично отхвърлени, защото крият потенциал-
на заплаха за потребителя, за възпитанието и цялостното развитие на детето. Когато човек се страхува, 
той не успява да съзре красотата около себе си. Затова поведението на личността в кибер-пространство-
то трябва да бъде адекватно и приемливо, а за това спомага информираността и знанието. Това не озна-
чава, че трябва да се страхуваме от Интернет, а да го използваме разумно. Респективно, педагогическо-
то въздействие над детето в тази насока трябва да акцентира на социално приемливо кибер-поведение 
и разпознаване на кибер-насилието.

Девиантното поведение на учениците е особено актуален проблем, защото неговото разпростране-
ние се увеличава непрекъснато за сметка на възрастта. Проявленията са много. Детерминантите опреде-
лено са значими (проблеми в семейството, училищни неуспехи, лекомислие, възрастови и личностови 
особености, подражание, стремеж към одобрението на съучениците). 

Според Б. Джорова „неблагоприятната образователна система, педагогическата занемареност, из-
кривено представените и възприети норми и ценности провокират отклоняващо се поведение и попа-
дането на определени лица в специализирани институции, т.нар. социалнопедагогически институции, в 
които целенасочено се работи в посока превъзпитание и корекция. Отсраняването на тези проблеми до-
принася за намаляване на отклоняващо се поведение при малолетни и непълнолетни лица“ [1].

Девиантното поведение е човешко поведение и често се определя според рамката на поведение, 
възприета от по-голямата част от обществото. Хората стават девиантни, точно както стават и нещо друго – 
чрез научаване на нормите, определени от общността, в която живеят и изпълняват социална роля. Ня-
кои норми следват общоприетото, но други са различни: поведение, което за едни е приемливо, може да 
бъде отхвърлено от други. Поведенческите прояви на личността варират според ценностите, обществе-
ните закони и влиянието на средата, което понякога може да бъде насилствено [2, pp. 72-73].

Едно от „модерните“ проявления на девиантно поведение е кибер-насилието. Много е важно да се 
подчертае, че за възрастните това е девиация, но да не разполагаш с достъп до социалните мрежи е деви-
ация според децата. Някои резултати от проведено проучване, които ще бъдат анализирани по-нататък в 
статията, показват тревожни факти за отношението на децата към кибер-насилието: те трудно го разпозна-
ват и не го осъждат, когато се случва на някой друг. За тях това е нещо нормално, защото всички го правят.
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„Темата за интегриране на технологии в ранна възраст е широко изследвана в световен мащаб и е из-
ключително актуална през последните години. Съпротивата на поколението учители и директори сре-
щу навлизането на съвременни технологии в детската градина все повече отстъпва пред осъзнаване на 
нуждата от създаване на нова образователно-възпитателна среда за новото дигитално поколение. Деца-
та, постъпващи в детската градина се раждат във високотехнологичен свят и той е естествената среда за 
тяхното развитие. Характерни за дигиталното поколение са многоканалността на възприятия, динамика-
та на мислене, предпочитанието към групова и екипна форма на учене, липсата на страх при досег с но-
ва технология, визуално-кинетичен стил на учене“ [3, с. 504]. В този смисъл авторите са на мнение, че ин-
формационните технологии са задължителни за съвременната образователна среда. „Понятието „алго-
ритъм“ е основно за информационните технологии. Успешната реализация в технологично богатата сре-
да на обществото, в което живеем, изисква алгоритмично мислене и то се нарежда сред базовите компе-
тенции на личността. В хода на работа с информационни технологии учениците усвояват умения да след-
ват последователност от стъпки, които да ги доведат до крайната цел, изучават основни алгоритми и по-
степенно формират знания и умения, които да им позволят само да подредят своите действия при реша-
ване на нов проблем, така че да достигнат до краен продукт“ [4, с. 405].

От друга страна, Зл. Димитрова подчертава, че „нарастващо тревожни са данните, с които алармират 
представителите на здравните организации: 4% от децата имат разстройство на настроението, 6% имат 
поведенчески проблеми, 2% имат хиперкинетично разстройство, характеризиращо се със хиперактивно 
и импулсивно поведение , 1% имат по-малко разпространени проблеми като аутизъм и хранителни раз-
стройства, някои деца имат повече от едно разстройство”. Авторката е на мнение, че „тези данни ни из-
правят пред нелеката задача да осигуряваме благоприятна среда за детско развитие и социализация. Ето 
защо, като фактори с изключително значение за развитието на децата от предучилищна възраст се от-
крояват особеностите на социализацията, процеса на социална приемственост, спецификата на социал-
но възприятие, формирането на ценностни ориентации“ [5, с. 217]. Зл. Димитрова допълва, че „младото 
поколение, въпреки високия си ръст, се отличава с ниска физическа издръжливост, с промени в стойка-
та и структурата на тялото, с ранни заболявания от невроза и сърдечна недостатъчност. Причините за оп-
исаните състояния са разнородни. Те могат да се търсят в начина на хранене, в учебната натовареност, в 
стреса, в нарастващото съприкосновение с компютърните технологии [6]. Авторката намира някои мину-
си в постоянната употреба на информационните технологии и търси начини за преодоляването им. „Във 
време, когато детската игра девалвира и се ограничава почти и/или единствено до игри на екран, когато 
предучилищното възпитание се превърна в предучилищно образование, а детските градини в мини учи-
лища, се появява необходимостта да върнем играта и я поставим на полагащото й се място като основна 
и водеща дейност в предучилищна възраст [7].

За съжаление, без да се омаловажава, значението на техническия процес за цялостното развитие на 
личността и особено на младото поколение, трябва да се знае, че онлайн пространството може да бъде 
опасно и е много удобно за прояви на девиантно поведение. Основната причина за това е, че извърши-
телят може да запази анонимност, следователно да не понесе никаква отговорност за неправомерните 
си действия. 

Кибер-тормозът е агресивно поведение. То е умишлено. Повтаря се във времето и включва неурав-
новесено използване на интернет, мобилен телефон или друг вид цифрови технологии. Сред основните 
форми на кибер-тормоз са: изпращане на текстови съобщения, електронни писма или съобщения в реал-
но време с обидно съдържание; публикуване на неприлични снимки или съобщения за други лица в бло-
гове, профили или web-сайтове; разпространяване на слухове или лъжи за някой друг под чуждо име (от-
крадната самоличност); телефонен тормоз; обидни устни съобщения. Терминът „кибер-преследване“ оз-
начава заплашително поведение от страна на лице, което постоянно се свързва с жертвата с помощта на 
електронни средства като: електронна поща, програма за съобщения в реално време [8, с. 159].

Като основни причини за кибер-тормозът могат да бъдат посочени:
  слаба социална подкрепа от страна на приятели, връстници и съученици;
  завист;
  предразсъдъци;
  нетолерантност;
  непоносимост към лица с увреждания, към лица с различна религия, пол, сексуална ориентация, 
етнос;

  срам;
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  гордост;
  вина;
  гняв; 
  желание за отмъщение;
  запазване на анонимност;
  скука;
  ревност;
  желание да нараниш някого без сериозни последствия за извършителя;
  знанието, че човекът от другата страна ще се почувства зле [9].
Социално-педагогическата теория открива много общо между кибер-тормозът и насилието в учили-

ще. Въпреки това, трябва да се подчертае, че кибер-тормозът има няколко уникални характеристики, кои-
то го отличават от училищния тормоз [10]:

  използването на електронните комуникации позволява запазване на анонимност;
  изпратеното съобщение може да стигне до по-широка аудитория;
  чувството за отговорност е притъпено, защото останалите най-често не разбират кой е извършите-
ля;

  избягват се конфликти от типа „лице в лице”.
Тези характеристики са показателни за това, че деца, които не са обект на тормоз в училище, могат 

да се превърнат в жертви на кибер-тормоз и да бъдат тормозени чрез скрити методи. Изследвания по-
казват, че училищният тормоз и кибер-тормозът често се препокриват – дете, което е тормозено в учили-
ще е обект на тормоз и в кибер-пространството. Не е изключено онлайн насилникът да е обект на наси-
лие в училище. Съществуват няколко основни показатели, които според проучванията имат общо с жерт-
вите на кибер-насилие:

  Пол – не е установено дали момичетата или момчетата стават по-често жертви на онлайн насилие.
  Възраст – учените не са единодушни за възрастта, в която децата са най-уязвими или най-често ста-
ват кибер-насилници, но изследванията показват, че със сигурност явлението е характерно за учи-
лищната възраст и все повече пада възрастовата граница. 

  Сексуална ориентация – определено представителите на сексуалните малцинства са потенциални 
жертви на кибер-насилие.

Предполага се, че кибертормозът е свързан с отрицателни преживявания в училище:
  детето е жертва на училищно насилие;
  детето е с ниски образователни постижения и слабо академично представяне;
  липса на привързаност към съучениците;
  негативно възприемане на училищния климат.
Последствия за жертвата на кибер-тормоз са: психологическа нестабилност; депресия; суицидност; 

безпокойство; повишена тревожност; стрес; емоционална нестабилност. Всички изброени са характерни 
последствия за жертвата на училищно насилие. Състоянието на жертвата се влошава ако е едновремен-
но жертва на тормоз в училище и на кибер-тормоз [10].

Факт е, че училищният тормоз може да бъде реален или виртуален. Бурното развитие на електронните 
комуникации през последните години дава възможност за прояви на насилие, които се извършват чрез Ин-
тернет или мобилен телефон (обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен те-
лефон, електронна поща, Skype или Facebook; разпространяване на материали, които уронват достойнство-
то на детето или го унижават; снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на 
снимки или видео в Интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социал-
ните мрежи, крадене на самоличност). Един от основните признаци на дете, което може би е жертва на ки-
бер-тормоз е рязката смяна на настроението и поведението му при използване на Интернет или получава-
не на обаждане по мобилен телефон (например детето става мълчаливо и боязливо). В ситуациите на тор-
моз могат да бъдат въвлечени много деца, като ролите могат да се разделят по следния начин:

  мъчител (агресор) – той е инициатор и изпълнител на действията, който кани другите да се присъе-
динят; играе ролята на лидер и измисля нови начини за издевателство;

  помощник на мъчителя – той помага на мъчителя с цел да получи неговото одобрение, присъеди-
нява се към тормоза по-късно, когато вече е започнал;

  подкрепящ мъчителя – той винаги присъства, дори да не се намесва активно; обикновено се при-
смива на жертвата, окуражава мъчителя, приканва другите да се присъвединяват и забавляват;
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  защитник на жертвата – той се опитва да каже на другите да спрат, вика за помощ, защитава или на-
сърчава жертвата да си помогне сама;

  страничен наблюдател – той стои настрана, преструва се, че не забелязва, не взема страна и не пра-
ви нищо;

  жертвата – тя е обект на тормоза;
  има и малка група деца, които са едновременно и насилници и насилвани – те обикновено са тор-
мозени от някой „по-силен” и реагират като тормозят някой по-слаб от тях.1

Теоретичната обосновка на проблема за девиантното поведение, училищният тормоз и кибер-наси-
лието провокира реализирането на изследване, което цели да се установи как родители и деца възприе-
мат тази форма на отклонение от общоприетите норми в обществото. В анкетното проучване взеха учас-
тие 60 родители на деца в началното училище (1-4 клас) и 30 ученици (14 от втори клас и 16 от трети клас). 
Следва анализ на някои от получените резултати. Повече от половината родители (42 респонденти – 70%) 
познават терминът „кибер-насилие” най-вече от медийното пространство (филми, новини, специализи-
рани предавания). Останалите споделят, че са чували понятието, но го свързват повече с терористични 
атаки, отколкото с компонент от ежедневното битуване на личността. Всички респонденти категорично 
отбелязват, че не са били жертва на кибер-насилие и не познават лично някой, който е бил обект на подо-
бен тормоз, но са чували различни истории в тази посока. Респективно, едва 15 (25%) от респондентите са 
счели за необходимо да разговарят по тази тема с децата си като потенциални жертви, но не и извърши-
тели на кибер-атаки. Да, 39 родители (65 %) знаят, че онлайн пространството крие опасности, но те са ня-
как потенциални, а не реални заплахи. Те смятат, че кратък инструктаж на детето за неговото поведение 
в Интернет е напълно достатъчен и гарантира личната му безопасност. 100% от респондентите заявяват 
смело, че децата им не се страхуват от информационните технологии. Дори допълват, че младите не мо-
гат да живеят и не са пълноценни без тях. Отново 100% от анкетираните отхвърлят напълно възможност-
та детето им да се прояви като кибер-мъчител. Те смятат, че в Интернет детето има своя приятелски кръг. 
Общуването и споделянето между връстниците е абсолютно безобидно, не крие никакви рискове и е не-
досегаемо за странични лица. На въпроса: „Защо смятате, че детето Ви няма да се прояви като кибер-на-
силник?“ някои родители отговарят:

  детето ми не е агресивно;
  няколко написани обиди не са насилие, защото всички го правят;
  моето дете отговаря грубо, но само, когато го нагрубят;
  говорили сме, че не бива да се държи по този начин;
  знам какво точно прави на компютъра във всеки един момент;
  познавам всички деца, с които си пише в социалните мрежи и знам, че са й приятелки;
  всеки трябва да носи отговорност за действията си;
  мисля, че има някакви защити в социалните мрежи;
  детето ми има право да се защити, ако някой се държи грубо с него.

54 (90%) от респондентите маркират, че се страхуват повече от вируси в Интернет, отколкото от ки-
бер-атаки.

Изключително интересни са данните получени от анкетираните ученици. Преди да се анализират ня-
кои от тях, трябва отново да се подчертае тази основна характеристика на девиантното поведение, спо-
ред която отклонение за една личност е норма за друга. 100% от анкетираните ученици смятат, че не е 
нормално някой техен връстник да не разполага с телефон с камера, компютър или таблет, постоянен 
достъп до Интернет, регистрация в някоя от социалните мрежи. Двама от учениците (3, 33%) споделят, че 
нямат подобна регистрация, но само, защото родителите им не разрешават. Нито един от учениците не 
признава да е ставал жертва на кибер-насилие (децата бяха предварително запознати с термина по вре-
ме на краткото представяне на анкетните карти и тяхната цел), нито да се е проявявал като кибер-насил-
ник. Запитани по-подробно дали някога са обиждали свой връстник онлайн, 27 от тях (90%) отвърнаха, че 
когато някой ги обиди, те отвръщат, но после пак са си приятели. Подобна версия учениците споделят във 
връзка с училищния тормоз – оказва се, че е нещо съвсем нормално, ако някой ги дразни:

  да го обидят;
  да го заплашат;
  да го бутнат;
  да го ударят.
Излиза, че изброените действия не са отклонение от нормата, защото всички постъпват така. Сходно 

е поведението онлайн. Ако „нещо не го кефи“, ученикът ще реагира по подобаващ начин: с обида, със за-
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плаха, с подигравка, с бой. Това не е кибер-насилие според учениците, а нормална реакция.
Резултатите, получени от проведеното изследване, са тревожни, защото се оказва, че потенциални-

те извършители на девиантно поведение реално не го разпознават и не го възприемат като социално не-
приемливо. Необходимо е засилено педагогическо въздействие в тази посока: установяване на правила, 
които трябва да се спазват, превантивни мерки и ко-опериране с родителите. За да се защити жертвата 
на кибер-насилие, трябва да се работи с всички представители на социума, в който тя битува, включител-
но и мъчителите. Паралелно с това, за да се избегне кибер-насилието като проява на девиантно поведе-
ние, децата трябва да се възпитават в правомерно онлайн поведение, за което е задължително участие-
то на всички педагогически субекти, особено на родителите, които също прекарват голяма част от време-
то си във Фейсбук и дават пример на детето, който може да не бъде разчетен правилно, ако не се обясни 
какво може и какво не може във взаимоотношенията с околните.
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