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УВОДНИ СЛОВА 

Максим Мизов 

INTRODUCTORY WORDS 

Maksim Mizov 

Abstract: In the text, the President of the Humanity Foundation 
outlines the traditions of the foundation in the field of scientific fo-
rums, their centering on current and important topics of modernity. It 
also focuses on the theme of the conference – Adolescence as a tran-
sition between childhood and adulthood – challenges and humanistic 
perspectives 

Key words: Humanity Foundation, conference, tradition, hu-
manity, conscience, responsibility and duty, adolescence, interdisci-
plinarity, theory-practice, equal participants 

От почти четвърт век Фондация „Човещина“ неотстъпно 
следва една своя традиция – да не остава от пулса на историята и 
от духа на историческото време, да не пренебрегва, премълчава и 
подминава злободневните проблеми на настоящето, спекулациите 
със спотаеното в дебрите на миналото и със задаващото се на хо-
ризонтите на бъдещето. Наше символверую е, че Човещината е 
невъзможна без Съвестта, Отговорността и Задължението да гле-
даме с отворени сетива към пулсиращото в историята и човешкото 
всекидневие, да изричаме на глас онова, което другите не смеят 
публично да изговорят и коментират. Не е нужно тук и сега да 
споменавам дългата поредица от авторски и колективни моногра-
фии и тематично посветени сборници, които сме издали през го-
дините, но и които винаги са били посветени на онова, което е 
болка и надежда, предизвикателство и трудност в и на Живота. 
Винаги сме се опитвали да бъдем своеобразен верен и точен Рупор 
на най-значимите проблеми в обществото, в определени социални 
общности, в конкретни професионални гилдии, не като механично 
препредаваме импулсите на Живота, а като ги обмисляме и обяс-
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няваме. За нас всяко събитие, всеки реален и труден проблем са 
били като своеобразен палимпсест, който ни призовава да разбул-
ваме последователно скритите един под друг негови смисло-ви, 
ценностни, тематични и практически пластове, в които скрито, 
мощно бушава Животът. Затова и всички президенти на Фондаци-
ята, всички членове на нейните ръководства през тези дълги и 
плодовити години всеотдайно са служили на тази, свещена за нас, 
кауза и са полагали най-безкористно даровете на своята неуморна 
дейност пред нейния свещен олтар. Излишно е да казвам тук и се-
га колко сме признателни и благодарни и на всички участници в 
нашите публични мероприятия, които също са споделяли това на-
ше кредо и са се старали и опитвали със знанията и опита си да 
помогнат за разрешаването на трудните проблеми. Затова и никога 
през всичките тези години на съществуване и активна дейност на 
Фондацията не сме си позволили да не обръщаме внимание на 
аритмиите на Живота и на тесните места в Практиката, както и да 
не се вслушваме много внимателно и доста търпеливо както в ог-
лушителните крясъци, така и в едва доловимия шепот на различни 
знакови събития, на сложни за разгадаване процеси в отделни 
жизнено важни сфери, или на дълго нишещи се във времето съ-
ществени тенденции, защото не сме изменяли на убеждението си, 
че зад екстравагантната или невзрачната фасада на отделните съ-
бития, под повърхността на тенденциите, или процесите винаги 
(могат да) се крият извънредно важни повествования и ценни дис-
кретни послания, които, обаче, трябва на всяка цена своевременно 
да бъдат забелязани и правилно, но и многостранно осмислени. 
Затова с основание и гордост можем да заявим, че всичките досе-
гашни инициативни и мероприятия, които Фондацията е осъщест-
вявала през годините на своята дълга, но и несъмнено твърде бога-
та биография, са ярък символ и практическо въплъщение на рев-
ниво спазване на тази наша „вечна“, неизменна традиция. 

Днес, на този пореден авторитетен научен форум в Заседа-
телна зала № 1 на нашата Алма Матер отново сме обърнали ду-
ховния си взор към една извънредно сложна тема, която е не само 
теоретически доста провокативна, а и реално необятна, но е и 
практически твърде важна за гражданското ни общество, а пък и 
за развитието на младите поколения. Не е необходимо още да каз-
вам, че както винаги, така и сега ще търсим помощта, знанията и 
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съветите на представители на различни генерации, а няма да раз-
читаме на „менторските“ нравоучения на „мъдрите стари“ поко-
ления, които знаят всичко, а и изискват послушание. В този сми-
съл по стар наш обичай сме поканили не като слушатели, а като 
равноправни участници в нашия форум изследователи и практици 
от всички поколения, преподаватели и техни студенти, докторанти 
и утвърдени имена в родната наука, култура и изкуство, от които 
очакваме много интересни и полезни доклади и изказвания в дис-
кусиите след тях. Убедени сме, че пъстрият букет от специалисти 
от различни научни дисциплини и практически сфери ще спомог-
не за многостранно и прецизно дешифриране на сложните въпро-
си. Не е потребно да отбелязвам и факта, че интердисциплинар-
ността е наша стара хронична болест, която с удоволствие пре-
живяваме във всички наши поредни форуми и мероприятия.  

Както във всяко наше подобно начинание, винаги има една 
група от специалисти, които (ще) изнасят основната тежест на 
съответния форум. Днес с искрена радост и гореща надежда 
очакваме това да стори внушителното авторитетно „войнство“ 
на педагозите, редом до които ще крачат в теоретическите деба-
ти и философи, психолози, социолози, културолози, антрополо-
зи, икономисти, демографи, лингвисти, специалисти по ретори-
ка, по комуникациите и социалното дело, знакови фигури на 
родното изкуство, културата и т.н. 

Верни и на тази неотменна традиция, на поредния значим 
форум сме призовали да кажат своята тежка, авторитетна, смис-
лена и отговорна дума представители на теорията и практиката по 
един изключително сложен, ала и противоречив проблемно-
тематичен блок, свързан с юношеството – тази най-експлозивна 
и най-имплозивна, най-отворена към света и най-затворена в себе 
си възраст на индивидуалното и личностното развитие на човека. 
А това е крайно необходимо, защото и светът, пък и човечеството 
днес сякаш се намират в някаква странна, но и прекалено трудна 
за разбиране „пубертетна“ историческа фаза, независимо от    
огромния сизифовски товар от хилядолетията на съществуването 
на човешкия род. Трябва ли да се правим на слепи, глухи и неми 
пред напиращите от всички страни извънредно тежки проблеми и 
трудни за решаване (исторически и всекидневно-житейски) диле-
ми, на които съвременното човечество неистово търси отговори и 
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решения, или в които все повече се заплита, отваряйки широко 
порти пред емоциите, предразсъдъците, предубежденията и ира-
ционалността, самонадеяно загърбвайки и омаловажавайки нуж-
дата от трезв поглед, многостранно анализиране и впечатляващо 
тълкуване, които хората трепетно очакват.  

Както винаги досега, Фондацията търси не умозрителни и 
абстрактно-теоретични, реещи се в небесата на метафизиката, 
отговори и решения на много важни теоретически и практичес-
ки въпроси, а отговори и решения на животрептущи и трудни 
проблеми, които са съществено значими за държавата и граж-
данското общество, за семеството и за отделните индивиди, на 
които се налага по различни причини да се сблъскат с изобилие-
то от изненади на юношеството. По тази причина днес сме по-
канили, но и с нетърпение желаем да чуем и размишляваме над 
докладите не само и не толкова на „кабинетни“ представители 
на академичната наука, аристократично гледащи отвисоко или 
пренебрежително към глъчта и суматохата на реално кипящия 
живот, а на солидните анализи и обоснованите предложения на 
сериозни научни изследователи, отговорни учени и преподава-
тели от различни университети, но и представители на практи-
ката, на различни видове социални институции, които ежеднев-
но се занимават с въпросите на юношеската възраст, с тъмните и 
светлите й страни, с необятността и изменчивостта на психика-
та, душевността и вътрешния мир на юношите. 

Сигурен съм, че ще бъде много интересно и несъмнено 
твърде полезно за всички участници и гости на нашия форум, 
затова прекъсвам уводното си слово и с огромно удоволствие да-
вам думата за основния доклад на нашата научно-теоретическа 
конференция на доц. д-р Владислав Господинов – вицепрезидент 
на „Фондация Човещина“. Излишно е да казвам, че ни предстои 
доста наситен с нови идеи работен ден, от който, сигурен съм, 
ще излезем много обогатени, а пък и доволни, че сме били преки 
участници в подобен форум. 

Желая на всички приятно и полезно участие в поредната ни 
конференция! 
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ЮНОШЕСТВОТО КАТО ГРАНИЦА 
И ЮНОШЕСТВОТО БЕЗ ГРАНИЦА – 
НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ 

Владислав Господинов 

ADOLESCENCE AS A BORDER AND 
ADOLESCENCE WITHOUT A BORDER – 

SOME CONCEPTUAL ASPECTS 

Vladislav Gospodinov 

Abstract: The proposed text examines the limit and lack of 
limit of adolescence. This is done in three main aspects. First of all, 
the approaches in determining the period of adolescence – normative, 
linguistic and scientific – are outlined. Secondly, the main 
characteristics of adolescent development are outlined. And the third 
focus is on the limits and contrasts in adolescent development. 

Key words: adolescence, limits, change, crisis, identity 

Юношеството е един от ключовите период от развитието 
на индивида, на второ място по важност или дори равнопоста-
вен значимост с етапа на ранното детство. Това е период – прик-
лючение на границата на не/възможното, след който човек при-
добива характеристиките на относително стабилна и автономна 
личност. Юношеството е период, който силно привлича, но и 
силно отблъсква изследователското внимание. Това е по своята 
същност силно противоречив период, период на крайности, 
изпълнен с много и силни чувства и емоции по цялата скала, а 
нерядко и със забележителни рационални умозаключения, дос-
тигащи до своеобразни прозрения. Но науката като цяло се стра-
хува от емоциите, от чувствата. Те са много различни от нейната 
рационална същност, много ирационални и „заплашват да я раз-
рушат“. Ето защо в нея често срещаме думи като емпатия, ува-
жение, съпричастност и други, които по всякакъв начин се опит-
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ват да заместят думата любов, обич и производните й. Най-
силното съзидателно чувство, което човек може да изпитва, като 
цяло отсъства в науката и с това отсъствие още повече подчерта-
ва значимостта си, особено през юношеския период, когато има 
ключова роля за формиране на идентичността. Или както отбе-
лязва свети апостол Павел в Първо послание на до Коринтяните: 
„…щом любов нямам, нищо не съм“. В този смисъл твърде го-
лямата динамика и индивидуалност до голяма степен на проце-
сите и респективно несигурност в категоричността на изследва-
нията, води до липсата на устойчиво развитие в изследователс-
кия интерес по отношение на юношеството, който като цяло не е 
голям, както в световен, така и в български мащаб. Това е напъл-
но в контраст със значимостта на този период – граница в чо-
вешкото развитие, но и период, в който границите за развитие 
придобиват повече от всякога относителност. Период, който по-
вече изследователи е добре да прекрачат границата на собстве-
ните си ограничения и да си осмелят да изследват. Период, кой-
то, независимо от разнообразието си има своите ключови харак-
теристики, очертаващи сравнително цялостна концептуална 
рамка на този период и процесите, които се развиват в него. 

По отношение на времевите параметри на юношеството, 
съществува голямо разнообразие от гледни точки. Юношеството 
би могло да се разглежда, както като период в развитието на чо-
вешкия живот и човечеството, така и като състояние на духа, ха-
рактерно за целия живот. В първия случай и в частност като пе-
риод в индивидуалното развитие са възможни няколко основни 
подхода: 

− Нормативен подход – отправна точка тук е законодател-
ното регламентиране на юношеството, което както всеки друг 
период от човешкото развитие в правовата демократична държа-
ва има своите законодателни измерения, отчитащи спецификата 
на възрастта и които водят и съответни правни последствия при 
спазване или неспазване на системата от правни норми. В меж-
дународните нормативни актове (например Конвенция за права-
та на детето на ООН от 1989 г.) и в националното законодателст-
во (например Закон за борба срещу противообществените проя-
ви на малолетните и непълнолетните от 1958 г. и последвалите 
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корекции) съществува категорията дете (т.е. лице, ненавършило 
възраст, след която става пълнолетно), а също малолетни (деца 
на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години) и непъл-
нолетни (деца на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени 
години – в българското законодателство). Базирането на законо-
дателния подход по отношение на времевото рамкиране на пе-
риода на интензивно съзряване на индивида предполага възпри-
емане на възрастта 14-18 години, фиксирана в редица норматив-
ни актове с понятието непълнолетие, а лицата в тази възраст – 
непълнолетни. Период, част от детството, но по-специфична от 
останалите. Границата на пълнолетие е различна в страните по 
света в зависимост от специфичните условия в тях, определящи 
развитието на детето и способността му да разбира свойството и 
значението на действията си – основен показател за зрялост 
според нормативните актове. Законодателният подход е възмож-
но най-точния, но и се основава на традиции, които съвременни-
те реалности променят и това невинаги намира отражение в 
правните норми или поражда воля на законодателя за промяна. 

− Лингвистичен подход – при този подход се има пред вид 
акцентиране върху думата и смисъла, който носи или не носи. 
Отчасти в научната и преди всичко в научно-популярната лите-
ратура се употребява думата тийнейджър, от англ. ез. teenager – 
човек на възраст от 13 до 19 години включително, въпреки че 
според по-голямата част от държавите с англосаксонско законо-
дателство пълнолетие се достига при навършване на 21 години. 
Въпреки, че е придобила широко популярност и употреба тази 
дума, освен, че обозначава субект, а не период (почти не се 
употребява словосъчетанието тийн възраст), до голяма степен 
използването й подсказва за неуважение към българската езико-
ва норма. Доколкото се транскрибира директно английската ду-
ма с български букви. По тази логика думата love трябва да я из-
ползваме във формат лове или лъъв, както е правилното произ-
насяне на тази дума. В английския език се използва като прила-
гателно име думата juvenile [джувенайл], близко по звучене до 
българската дума юношески (каквото е значението на juvenile), 
както и youthful, junior, youthful и boyish. А съществително име 
adolescence (юношество) кореспондира с думата adulthood – зря-
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лост, старост, но също е неточно по своето съдържание. Тук не 
става въпрос за краен патриотизъм, тъй като юношество е дума, 
която вероятно също е навлезнала от друг език, но това е тема за 
отделно изследване, а за вече утвърдена и звучна дума в българ-
ския книжовен език – юношество – ср. 1. Юношеска възраст. 2. 
събир. Съвкупност, група, множество от юноши [Български тъл-
ковен речник, 2008, с. 1089].  

− Научен подход – този подход до голяма степен стои в ос-
новата на законодателния подход. В научната литература юно-
шеството или периодът на интензивно съзряване на индивида, се 
интерпретира в твърде широки граници, обхващащи диапазона 
от 8-годишна до 25- (дори 30-) годишна възраст при различни 
автори. Този подход се основава на изследвания на процесите, 
присъщи за юношеството. Като цяло той определя юношеството 
най-общо като период от около 4–10 години (10–20-годишна 
възраст приблизително) на динамично и противоречиво на мо-
менти развитие, насочено към съзряване на индивида във всеки 
един аспект и превръщането му в автономна личност с помощта 
на родители, педагози и други субекти и фактори в относително 
(и възможно оптимално) координирано взаимодействие помежду 
им. Но трябва да се отчита и влиянието на процеса на акцелера-
ция (т.е. процеса на по-ранно и по-бързо съзряване на човешкия 
индивид с всяко следващо поколение). През годините сравни-
телно паралелно е вървяло изпреварващото развитие в отделни-
те сфери. Но днес темповете на съзряване в отделните сфери на 
развитие са различни и това „разтяга“ периода на юношество 
почти двойно. Все по-очевидна тенденция е разминаването в 
скоростта на протичане на физическото и психическото, респек-
тивно и в т.ч. социалното съзряване при младите хора. Под вли-
яние на суперхрани, генномодифицирани продукти, медиите и 
други, които стимулират нагонните импулси, освен цялостния 
начин на живот, се наблюдава по-ранно и по-бързо развитие на 
физиката и по-късно (закъсняващо) съзряване на психичните 
функции като зрялост на поведението, а не като усвоен обем ин-
формация, който от поколение на поколение нараства като въз-
растта, на която започва усвояването му, се снижава. 

Интересна е гледната точка на Франсоаз Долто, която в ши-
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роко известната си книга „Тийнейджърите – най-после отговор 
на Вашите въпроси”, посочва, че „няма точно определена въз-
раст за начало на юношеството; съществува само притегателна 
сила, която увлича младите във вихър, където всеки попада 
преждевременно или със закъснение, според собствения си ри-
тъм“ [Долто, Фр, 1995, с. 7]. 

Вероятно категоричното поддържане или отхвърляне на ня-
кой от тези подходи не би било плодотворно. В относително 
единство те очертават най-точно времевите граници на юношес-
твото. 

Освен времевите параметри, без съмнение от особено важ-
но значение са неговите съдържателни аспекти – процесите, ко-
ито се развиват по време на юношеството. В този смисъл на вто-
ро, но не и по значение място, юношеството заслужава дори още 
по-голямо внимание. 

Но преди всичко неизбежно следва да се направи паралела 
между характера на юношеското развитие и характера на разви-
тие на съвременната цивилизация. Тя, вероятно, се намира в пе-
риода на юношеството си, имайки пред вид динамичното разви-
тие, резките обрати, внезапните кризи и др. Състоянието й мно-
го напомня на юношеството – силно противоречиво, много емо-
ционално, със стихийни процеси. Юношеството наподобява оке-
ан или бурно море като картина на Айвазовски ... Това е „една 
буря, която има физиологичен произход, тя може да е краткот-
райна по време, но има дълги психологически последици“ – 
[Силгиджиян, Х., 1978, с. 9].  

Много знакови думи са посветени на юношеството и могат 
да се кажат по отношение на юношеството. Но то си остава пре-
ди всичко граница, освен много други неща. 

− Граница между детството и зрелостта, граница, отвъд 
която никога нищо не е същото. Граница, която е сериозна, но 
съдържа в себе си много други видими и още повече невидими 
граници, които трябва да бъдат (себе)преодоляни, за да продъл-
жи човек успешно по Пътя. Като в рамките на юношеството 
възможностите за преодоляване и респективно промяна са едни 
от най-големите през целия жизнен цикъл, оценявани от някои 
като почти безгранични. Юношеството „се намира на кръстопъ-
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тя на биологични, психологични и социални събития“ [Samy, M, 
с. 59]. Юношеството е граница между възрастови периоди, но то 
е и мост между тях, но и скок, който сериозно надгражда, но и 
води към нови състояния, различни от вече познатите. Именно 
поражда вълненията и кризите. И именно успешно решените 
кризи са мостът, който преминава над границите на юношество-
то. Кризата е провокирана от промяна и води до промяна. В то-
зи смисъл промяната е основна характеристика на този период, 
неразривно свързана с криза. Промяна в отделните сфери на 
психиката, промяна в отделните части на тялото, промяна на ин-
дивида като цяло, промяна на хората около него под влияние на 
промените в самия юноша, ПРОМЯНА… Юношеството „е най-
сложният период от психосоциалното и биологичното развитие 
на индивида. То е „второ раждане” на човека“ [Станков, Б., 2001, 
с. 172]. Това е период на промяна, която обаче има фундамента-
лен трансформационен характер. Момент, в който се ражда 
личността, човек придобива не само относително устойчив оп-
ределен външен облик, но и относително устойчив облик като 
личност – съвкупност от общи за всички хора по принцип и в 
рамките на конкретен ареал особености, пречупени през приз-
мата на конкретния човек и специфични характеристики на ин-
дивида. Всички те определят духовното му лице в очите на дру-
гите. Поради това юношеският период е последен шанс за сери-
озна промяна в основите на личността. 

В този смисъл не трябва да се правят опити кризата и кри-
зите през юношеството да бъдат заобиколени. Това е почти не-
възможно и дори да се постигне, често залага „подводни камъ-
ни“ за бъдещото развитие на индивида, които ще бъдат дори с 
още по-големи мащаби и по-сериозни последствия. В този сми-
съл през юношеството кризата е „необходимо зло”. В нея юно-
шата изпада, като следствие от дълбоките промени, които нас-
тъпват на биологично ниво, както и новите очаквания на социу-
ма относно ролите, които би трябвало да изпълнява юношата. 
По този начин той бива атакуван както отвътре, от себе си, от 
собственото му тяло и все по-видимите промени в него, така и 
отвън – от социума. Юношата е дете, на което мечтата да стане 
като възрастните започва да се сбъдва, но то не е готово да „зап-
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лати цената“ за това, поради изненадващото настъпване и изне-
надващия за него начин, по който промяната се реализира. Кри-
зата обикновено настъпва внезапно (колкото и да е налице опре-
делено очакване и психологическа подготовка), подобно на стъ-
кълцето от огледалото на Снежната кралица от едноименната 
приказка на големия разказвач от Дания Ханс Кристиян Андер-
сен. Тогава е зима и има буря. Но тези бури не могат да се пла-
нират, подобно на стъкълцето, което внезапно и болезнено се за-
бива в окото и в сърцето на Кай, докато си играят с Герда на ле-
дената пързалка, и променя живота му (и този на околните), дава 
началото на периода на най-интензивно съзряване на личност-
та... [Андерсен, Х.К., 2005, с. 212]. „Юношата представлява дом 
в строеж, който обаче едновременно с това се обитава: има конс-
трукция (тяло), която непрекъснато търпи промени (образът на 
тялото, основан на вътрешните усещания често се разминава със 
зрителния образ [Деларош, П., 2004, с. 20], състояние, което мо-
же да достигне до дисморфофобия), все още няма покрив, про-
зорци (юношата е дете и то още не способно да се брани само от 
ураганите, например, в прекия и в преносния смисъл на думата) 
и не е уютна за обитаване, като се появяват и непознати гости 
(например половият нагон)“ [Господинов, В., 2010, с. 70]. Всъщ-
ност излизането на повърхността на сексуалността е смятано за 
първопричината за отключването на процеса на юношество [Де-
ларош, П., 2004, с. 63]. Физиологичните промени в организма, 
свързани с активиране на половите жлези, т.е. появата на репро-
дуктивната функция, наред с удоволствената, която е вече нали-
це, и последващите от това изменения в организма, водят след 
себе си необходимост от адекватно полово-ролево поведение и 
баланс между съхраняването на характеристиките на собствения 
все още незавършен образ и срещата с особеностите на другия, 
обменът на другости, в смисъл на различности. Но е ясно, че 
„само когато формирането на идентичност е напреднало, е въз-
можна истинска интимност, която е както противовес, така и 
сливане на идентичностите” [пак там, с. 180]. Защото „юношес-
ката любов е в значителна степен опит да се постигне дефини-
ция на идентичността чрез проектиране на собствения дифузен 
Аз-образ върху другия и по този начин той да се види отразен и 
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постепенно изяснен…“ [пак там, с. 176]. 
Е. Ериксън посочва, че кризата трябва да се „приема като 

обозначаваща и необходима повратна точка, съществен момент, 
когато развитието трябва да поеме по един друг път, обединя-
вайки ресурсите за израстване, подобряване и по-нататъшна ди-
ференциация” [Ериксън, Е., с. 34]. По този начин юношата изпа-
да в своеобразна дезинтеграция и се „изгубва” – нещо, което е 
напълно противоположно на желания краен резултата от юно-
шеството – автономна консолидирана личност със собствен об-
лик (идентичност), способна да се саморазвива и заедно с това 
да допринася за развитието на обществото. На равнище индивид 
Е. Ериксън свързва постигането на психосоциална идентичност 
с това да имаш реалистична Аз-концепция (образ за себе си). Аз-
концепцията (Аз-образа) е централен компонент в структурата 
на личността. Тя осигурява единство на психичния живот и е 
мощно мотивационно ядро на личността с регулативна функция, 
осигуряваща адаптацията при изменение на околната среда [Ви-
танова, Н., 2001, с. 175]. В този смисъл „постигането на иден-
тичност е всъщност чувството, че съществуваш, че си цялостен 
Аз, едновременно свързан и различен от другите“ [Силгиджиян, 
Х., 1978, с. 8]. Х. Силгиджиян посочва, че моделите на поведе-
ние, образците на идентификация се определят от три условия: 
от исторически възникналите и развилите се изисквания на со-
циалната среда към индивида; от специфичните изисквания към 
индивида в съответната възраст и от изискванията към конкрет-
ния човек, съобразно способностите му [пак там, с. 18]. 

Именно пресечната точка между тези три компонента прев-
ръща юношеството в период на граници между крайности, ко-
ито са проекция на съвременността, която провокира редица не-
гативни процеси и тенденции и не би трябвало да се възприемат 
като „обвинителен акт“ спрямо юношите. 

На първо място. От една страна желание за по-голяма са-
мостоятелност и независимост – човекът още от раждането 
първоначално инстинктивно, а след това и в немалка степен со-
циално вменено се стреми да бъде във възможната висока степен 
автономен. Всяко дете иска да бъде възрастен, за да е силен, за-
щото възрастните са силни и могат всичко, включително да раз-
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полага със себе си в максимална степен. И от друга страна при-
вързаност към детството (траур по детството; по доброто старо 
време) – време, в което човека е в центъра на вниманието, под-
крепян е, осигурява му се възможен комфорт от всякакво естест-
во, не полага големи грижи за хранене и др., период, когато в 
най-голяма степен има време и то е посветено на игра (измества 
се от ученето), макар че субективното усещане на детето е, че 
времето за игра винаги е малко, а ограниченията много. 

На второ място. Въпреки, че юношата е попораснал човек, 
той е дете и продължава да изпитва силно желание за внимание, 
което е дори е още по-силно изразено, поради потребността от 
подкрепа и съпреживяване на трудностите и успехите по време 
на юношеските кризи. Заедно с това той трябва да дарява вни-
мание на другите и в отделни случаи това внимание трябва да е 
по-специално, когато става въпрос за интимност. По този начин 
юношата трябва да преодолее рамката, в която е живял до мо-
мента – основно на консуматор на внимание от околните, и да 
влезне в ролята и на генератор на внимание. От друга страна 
той трябва да изгражда идентичността си, като сърцевината на 
личността му, но заедно с това да се слива с идентичността на 
друг – на човека, с когото има интимност, независимо от това от 
какъв вид. По този начин откриването на баланса между изграж-
дането на собствената граница на идентичност и отварянето й 
(или в т.ч. чрез отварянето) за другите, се явява едно от основ-
ните предизвикателства на периода. И това няма как да се реали-
зира само на теория, това е период на „лични открития, които 
трябва да бъдат преживени“, както отбелязва Д. Уиникът. Но и 
също така, че „детето се нуждае от ограничения, за да се изгра-
ди” – теза, поддържана от П. Деларош [Деларош, П., 2010, с. 7]. 

На трето място. Контраст между пасивност към реалната 
реалност и повишена активност във виртуалното пространс-
тво. Виртуализирането на човечеството е необратим към момента 
процес. Почти постоянно хората и особено децата са във виртуал-
ното пространство. То обаче създава у новите поколения, които не 
са живели във време без дигитален опит и особено при юношите, 
които особено силно се въодушевяват от всичко ново и различно, 
усещането, че всичко, което се отнася до взаимоотношенията меж-
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ду хората е възможно да се реши с едно натискане на клавиатурата, 
подобно на on-line поръчването на пица или решаването на свето-
вен проблем чрез писането на текстове, без действия в реалността. 
Това започва де се проявява и под формата на хиперактивност и 
поведение в аутистичен спектър. Революцията на технологиите оп-
ределено изпреварва възможностите на еволюцията на човека да 
бъде отреагирана. И като постоянно нарастващ брой и разнообра-
зие на дигиталните проявления, и като обем от информация, пода-
вана от многобройни комуникационни канали (телевизия, радио, 
телефон, социални мрежи, електронни пощи и др.), който ежеднев-
но преминава през съзнанието на индивида и др. Новите поколения 
са по-забързани от предходните и това е нормален отговор на про-
цесите, въпреки, че се определя като патология от страна на възрас-
тните. Все повече са децата, определяни като хиперактивни, с дис-
лексия и други, при които еволюцията се опитва да догони темпо-
вете на дигиталните процеси, а също и тези, които са аутистични – 
противоположната реакция – на пълно затваряне в собствен свят, 
извън „лудницата“ на съвременния ритъм. От тук произтича и 
следващия феномен.  

На четвърто място. Контраст между апатия и пристрасте-
ност. Второто е очевиден проблем при юношите по отношение 
на дигиталния свят, който проблем, поради опитите да бъде прик-
риван от търговски или други съображения или оправдаван със 
силната потребност на юношите да комуникират (но не и да об-
щуват реално във виртуалния свят и в реалния) чрез посредничес-
твото на мрежата, не е във фокуса на общественото внимание, 
въпреки научните изследвания. Поради все още отсъствието на 
култура на ползване, обичайната виртуална среда към момента 
повече дехуманизира отношенията, лишавайки общуването меж-
ду хората от възможността да виждат мимики, жестове телодър-
жание, движение, да усещат аромата на средата и т.н., опитвайки 
се да ги замести с емотикони, gif-изображения и други. Усмихнат 
емотикон е вместо лека нощ – да, това е хубав графичен символ, 
но е стандартен, който не предава личен почерк, не показва чер-
тите на усмивката на подателя и др. Хипервизуализация и респек-
тивно девербализация, което съгласно Л. Виготски няма как да не 
се отразява и на мисловните процеси. Във виртуалното простран-
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ство всичко е лесно, и раждане и смърт, и поздрав за рожден ден – 
две думи, едно-пет-десет изречения (по-рядко) или картинка, емо-
тикон и се приключва и т.н., без да е нужно да се виждат хората на 
живо, да се даряват с усмивки, да си правят подаръци. Това често 
води до обезценяване на значението на явленията, когато процеса 
на възпитание не е бил достатъчно ефективен до момента и не е 
изградил здрави ценностни ориентири у личността, които да го 
предпазват от фалшивите и показни явления, с които съвременния 
свят изобилства. Но и закърняване на умението за общуване на 
живо. Все по-трудно повечето хора общуват в реална среда – то в 
значителна част се свежда до „ровене“ в телефоните, избягване на 
директен зрителен контакт и др. Причината не е само поради 
пристрастеността към виртуалното общуване и опитите то да бъ-
де превърнато от допълващо общуването на живо в основно тако-
ва, но и поради това, че все по-бедни са интересите на немалко от 
съвременните юноши. И това твърдение не е отглас от традици-
онно негативна реакция на следващото поколение към предходно-
то, а обективна, научно изследвана и доказана реалност.  

Други интересни проявления, които прекрачват граници в 
юношеския период са егоцентризъм и крайна социализация. 
Или по-точно крайна социализация, поради егоцентризъм. Его-
центрирането на човечеството като тенденция е достигнало към 
момента най-висока степен в цялата му история. Боговете са 
мъртви, няма нужда от морални корективи и всеки е своебораз-
нен интернет бог (и не само). Всеки, който има желание, може 
да има собствена черква – профил в социална мрежа, където да 
идват поклонници да му се молят – да харесват публикациите 
му. По този начин се подхранва егоцентризма, който няма как да 
се случи без наличието на социум. Колкото повече приятели има 
юношата, толкова по-висок престиж има сред останалите. 

Динамиката и резките промени, кризи и т.н. в съвремен-
ността формират култура на спешната помощ като цяло. Но си-
туативната реактивност е основа на поведението, особено 
силно изразена при мнозинството от юношите – всичко е според 
непосредственото развитие на ситуацията и дългосрочното пла-
ниране отсъства. Ден за ден или от удоволствено преживяване 
към следващото. Бързината и комбинативността при юношата на 
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момента, в конкретиката са впечатляващи, но трайното задържа-
не на концентрация в едно направления, свързано с определен 
период от време – месеци, няколко години, е трудно постижимо. 
Когато юношата има целенасоченост, той прави чудеса за кратко 
време, но те не са достатъчни за постигане на трайни, на устой-
чиви резултати. Често скоро след започването на нещо, юношата 
се насочва към друга дейност. Не защото с първата не се справя, 
а защото се е появила друга, която е провокирала вниманието му 
(поне първоначално, без да има гаранции, че това ще е дългос-
рочно) и неустойчивата концентрация. Поредица от няколко по-
добни експериментирания обикновено биват последвани от със-
тояния на безтегловност, прерастващи понякога в депресия. 

Юношеството все още се приема като възраст на идеализ-
ма, когато човек иска да промени света и да премахне неспра-
ведливостите. Но това контрастира с меркантилната реалност, 
която се рекламира в медиите, като нормален начин на живот и 
това все повече деформира тази особеност на юношеското раз-
витие. В резултат от това се отива към другата крайност при не-
малка част от юношите – изключителна меркантилност 
(прагматизъм) и премисляне всичко през ползата и финансите, 
включително продаване на тялото и др. От тук идва директност-
та в поведението. За много от юношите добрите обноски и чо-
вечното отношение са загуба на време и дори проява на слабост, 
каквато в условията на агресивна съвременност и конкуренция 
не трябва да се проявява. Разбира се при някои това произтича и 
от обстоятелството, че никога не са ставали свидетели на подоб-
ни отношения между хората. В този смисъл дипломацията в от-
ношенията е повече мираж, отколкото дори ясна видими грани-
ца, която трябва да бъде достигната. В този смисъл се наблюдава 
своеобразна социална олигофрения – юноши с изключително 
интересно мислене, таланти и др., които не умеят да общуват 
със света. Не защото той не ги разбира, както е било обичайно 
през вековете, днешният свят е повече от всякога отворен за раз-
личието, а защото не е формирано умение за най-обичайни об-
носки с другите. Не са запознати с утвърдените кодове на общу-
ването или не желаят да ги усвоят и си оставят в собствения свят 
неразбрани, вместо да се опитат да осъществят контакт със све-
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та, да се обогатят духовно и да дадат своя дан за промяна. 
Друга интересна тенденция при съвременните юноши е от 

една страна изключителната отвореност към различието, неза-
висимо на каква основа. По принцип, на думи. Но, когато то се 
проектира в конкретна ситуация, често настъпва яростно отх-
върляне на различието – религиозно, етническо, полово, по-
литическо и др.. 

На базата на изложеното до тук биха могли да се изведат 
на следните основни моменти относно периода на юношест-
во и границите в него: 

• понятието юношество отговаря в най-висока степен на 
характеристиките на явлението, за обозначаването на което се 
използва (като времеви обхват и като насочващо към биологич-
ните и особено към социалните аспекти на проблемите на тази 
възрастова категория), поради което е най-целесъобразна упот-
ребата му в педагогическата теория и практика (и не само); 

• обхваща приблизително времето от 14-ата до 18-ата годи-
на от живота на човека (строго индивидуално е, но може да се 
приеме, че в рамките на този възрастов интервал при мнозинство-
то юноши се осъществява основната и най-важна част от прехода 
от детство към зрялост, като следва да се отчита тенденцията към 
увеличаване на продължителността на този преход). При ясна 
тенденция на все по-сериозно разминаване на темповете на поло-
вото съзряване (изпреварващо – започващо в немалко случаи на 
8–10-годишна възраст) и психологическото, в т.ч. социалното съз-
ряване (забавящо се – до 20-тата година и отвъд нея, дори); 

• това е един от най-сложните периоди (за кратко време се 
осъществяват много и фундаментални, значителна част от тях с 
решаващо за бъдещото развитие на индивида промени и форми-
рането му като личност; 

• развитието на противоречиви поведенчески тенденции 
при юношата, провокирани и от външния свят, доминиран от ди-
гиталната революция, също усложнява функционирането на 
вътрешния му свят и взаимодействието с околните. По този на-
чин границите за преодоляване, които по принцип съществуват 
през този период, стават още по-трудно преодолими;  

• характеризира се със съществени физиологични и прово-
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киращи до голяма степен психични промени, които вторично 
задвижват първите; 

• в резултат на тези промени човешкият индивид изпада в 
криза на идентичността; 

• у него се поражда силен стремеж към себе/пре(в рамките 
на новите реалности)откриване, което е централен въпрос в раз-
витието на юношата и съответно себеразбиране, себеприемане и 
адекватно себеизразяване, в т.ч. като ключови компоненти при из-
граждането на емоционалната интелигентност на личността;  

• оттам следва силното желание за самостоятелност и не-
зависимост, но е  

• налице ограничен социален опит; 
• този дефицит на социален опит провокира у юношата 

стремеж към интензивно установяване на социални контакти и 
развитие на полово-ролевата идентичност, като съществен ком-
понент на цялостната идентичност на индивида; 

• обичта трябва да бъде показвана от околните спрямо 
юношата, което му помага да се чувства значим, уверен, успе-
шен, но и при ясно поставяне на граници, което ще помогне за 
по-лесното преодоляване на редица препятствия в бъдеще вре-
ме, а огромната енергия и потенциал ще бъдат канализирани по 
начин, който ще даде оптимални резултати. 

Пъстротата на развитието през юношеството е голяма и не 
би могло да се изчерпят всички негови нюанси. Но като цяло 
юношеството остава ключов период–граница между детството и 
зрелостта. И от начина на преминаването на тази граница зависи 
развитието по време на зрелостта. Юношеството освен граница в 
глобален план погледнато, е и съвкупност от много малки грани-
ци, част от които задължително трябва да се преодолеят, други за-
дължително трябва да бъдат спазени, а трети задължително да 
бъдат изградени. Но юношеството е и кръстопът на възможности, 
ураган от промени, мост, преход … Но то никога не е напълно ус-
пешно. Улавянето и насочването на рязко променящи се поведен-
чески тенденции по идеален начин не е по силата нито на един 
отделен възпитателен фактор, нито на цяла относително съгласу-
вана система от фактори. Поради което усилията би трябвало да 
са насочени към оптимално протичане на процеса при ясно пос-
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тавени граници или безграничия, основани на любов и човечност. 
И засилване на изследователския теоретико-емпиричен интерес. 
Защото добрата диагностика на процесите, свързани с юношест-
вото, освен че е възможно да помогне за решаване на непосредст-
вени проблеми или да катализира позитивни потенциали, би мог-
ло да помогне за изграждане на ясна картина за бъдещето. Не са-
мо защото юношите са негово олицетворение, но и защото грани-
цата между процесите, които протичат в съвремието ни и тези, 
характерни за юношеството е много тънка, почти незабележима. 
Цивилизацията е в етапа на своето юношество. 
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Abstract: The article analyzes some of the most pressing issues 
of the political-linguistic formation and development of adolescence 
in contemporary Bulgarian society. Various – objective and 
subjective – types of prerequisites, conditions, factors and 
mechanisms for the political-linguistic formation and manifestation 
of people of this age cohort are examined. The specifics of a number 
of adolescent verbal addictions in the public and private life are 
highlighted. 

Key words: civil society, democracy, language, dependencies, 
motivation, behavior, adolescents 

Всеизвестна истина е, че представителите на юношеската 
възраст са особено трудна за взаимодействие и работа с тях въз-
растова категория. Степента на подобна трудност нараства и още 
повече, когато такива лица живеят в обществено-исторически 
времена, реалности и нрави, които са динамични, неустойчиви, 
сложни и противоречиви. А тъкмо в подобно смутно време и 
обществено битие живеят днес българските юноши. Комплика-
циите в такива случаи произтичат както от недоизкристализира-
лата напълно същност на обществото, така и от формиращата се 
в подобни сложни и неблагоприятни жизнени условия личност 
на юношите. Комбинацията, пък и мултипликацията на влияние-
то на тези фактори обуславят сериозни изпитания пред държав-
ните и обществените институции, които трябва да работят с 
представители на юношеската възраст. И макар съвременните 
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хуманитарни науки да са твърде напреднали в разгадаването на 
тайните на юношеската възраст, по всичко личи, че в практиката 
ни тези знания не се прилагат достатъчно. 

Интересен и недостатъчно изследван проблем е този за 
спецификата на юношеските езици, говори, сленгове, жаргони в 
публичния и частния живот на тази категория. Всеки изсле-
довател и професионалист, занимаващ се с ролята, влиянието и 
значението на Езика, добре знае, че лингвистичните „оферти” и 
практики, с които човек е принуден да се сблъсква или добро-
волно се ангажира в жизнения си свят, са голямо изкушение, 
съблазън, но и сериозно изпитание, не винаги достатъчно ясно 
осъзнато предизвикателство, риск и опасност за жизнената съд-
ба както на отделния индивид, така и за общността на връстни-
ците, на поколението му. И това е разбираемо: всеки – естествен 
или изкуствен – език е особен свят, със свои закони и страннос-
ти, с потайности и неизвестности, с трудности и примамки, кои-
то човек е принуден да опознае, но и признае, ако иска да води 
някакъв начин на живот. Така е не само с отделния човешки ин-
дивид, а и с поколението, на което е член. Някога гениалният 
немски поет Хайне пише, че със смъртта на всеки човек си оти-
ва цял един свят. Но така става и с естествената, или изкуствено 
предизвиканата и ускорената гибел на поколенията. С тяхната 
кончина си отива част от езиковата съкровищница на общество-
то и времето, на които са били съвременници, градители или 
жертви на техните реалности и нрави. А в преломните истори-
чески времена и радикално трансформиращите се общества тези 
промени са неизбежна част от живота на техните обитатели, а 
пък и ползватели на езика.  

Днешното българско общество и неговата лингвистична па-
норама са добра илюстрация както за ускорено сбогуване с, така 
и за неочаквано (за мнозина) раждане на езикови феномени, 
предполагащи или катализиращи сериозни разминавания, про-
тиворечия и дори конфликти между отделни генерации. Очевид-
ни са и разликите в смислово-ценностните аксесоари и реперто-
ари на по-възрастните спрямо по-младите поколения, а това вече 
твърде съществено изменя и релефа на социалните връзки, пък и 
температурата на генерационните отношения спрямо конкретни 
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езици. Неразбирателствата между, пренебрежението към или 
омаловажаването на езиковата природа и специфика на отделни-
те поколения нерядко са в основата и на разнородни конфликти 
между тях. 

Генерациите, исторически и социално търсещи себе си и 
желаещи да оставят собствени следи в живота и паметта на об-
ществото, са по-нетърпеливи, а и по-радикални в тези си изяви. 
Такива са представителите на юношеската възраст, които са пе-
тимни за всевъзможни подвизи, за историческа, поколенческа, 
групова и персонална слава, невинаги гарнирана и с морални 
деяния. А това е разбираемо, защото тази възраст се отличава и с 
недостатъчна степен на оформеност на нравствения облик, на 
човешката личност, или индивидуалност, а оттам вече и на 
гражданското светоусещане и поведенческата реактивност в 
най-различни екстремални, или банални ситуации. 

Неоформеният светоглед, неизградената личност, неизкова-
ният човешки характер са все причини, фактори и обстоятелства, 
детерминиращи специфичната юношеска предразположеност към 
лесна промяна и неустойчивост на връзките и отношенията към 
различни видове ценности и норми, определящи режима и трафи-
ка на процесите в дадени жизнени сфери на човека, социума. Това 
с особена важност засяга и човешкото/генерационното отношение 
и към битуващите езици. Затова юношите са много податливи, по-
зависими в преценките и реакциите си към битуващи в публично-
то и частното им време-пространство езикови идентичности, тех-
ники и практики. Не е тайна радикалното им отношение към бър-
зото възхваляване или отрицание на отделни вербални реалности 
и нрави – доста по-различно от онова, което е и присъщо за по-
възрастните поколения. Привързаността им към или отчуждение-
то им от някои вербални стилове се част от портрета им. Ако въз-
растните са доста по-дискретни и нерядко даже и резервирани 
към пубичните изтезания и екзекуции на конюнктурно стигмати-
зирани или целево репресирани езици, по-младите генерации 
обикновено не прикриват своите чувства, ангажименти към таки-
ва саморазправи с дадени езици. Това особено релефно личи в 
пристрастията на юношите към политизираните езици и жаргони, 
в които те търсят или намират възможности, територии, начини и 
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средства за утвърждаването си. И неслучайно политическите бо-
сове всячески търсят възможности, канали, прийоми и форми да 
се доближат до и сближат с подрастващите и младите поколения, 
за да ги използват оптимално за собствените си проекти и сцена-
рии, често разминаващи се с нужното, но и полезното за младите. 
Това най-лесно и най-бързо става чрез лансираните от политиците 
езикови „мостри” и техники, които се отличават и даже противо-
поставят на онези, които се използват от техните съперници. За-
това въвличането на подрастващите и младите генерации в подк-
репата или стигматизирането на определени вербални логики, 
техники и практики е важен елемент на политическите баталии. 
Приобщаването на юношите и младежите към определени вер-
бални практики е политическа телеология, имаща не само момен-
тен, но и перспективен характер за младите генерации, които в 
историческото бъдеще следва да бъдат използвани като стожер и 
пласьор на съответните езици. 

Политическото „заиграване“ с или манипулиране на млади-
те обикновено става и чрез перфидното и дори перверзното от-
ношение на младостта към даден тип исторически промени. 
Неслучайно в езика на плакатите, транспарантите, лозунгите и 
програмните визии на неуморно враждуващи помежду си поли-
тически формации темата за младостта е сякаш абонирана за 
вечни времена. Ликовете на деца, юноши и младежи изобилно 
пренаселват плакатите и на различните изборни кампании, а 
обещанията, които се сипят за „чудесното бъдеще на младите“, 
нямат край, а пък символните езици се оказват чудесни терито-
рии за подслон и любезно, винаги умишлено и инструментално 
форматирано отношение към употреба и, по-точно, злоупотреба 
с младите хора. А всичко това се реализира чрез посредничест-
вото и екстрите на дадени политически езици, или на техните 
политизирани деривати в различните сфери на публичния и час-
тния живот на хората. Отношението към желаното/очакваното 
бъдеще за младите не изключва техните ангажименти и роли 
към критиката, стигматизацията, публичното унижение или 
унищожение на отделни езици. 

Неочакваните, а още повече принудителните погребения на 
различни езикови практики се посрещат по своему от отделните 
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генерации. Едни ги преживяват тежко, други – с безразличие и 
дори с непонятно удоволствие, но и без да проумяват, че такава 
радост е безсмислена, тъй като времето (неизбежно!) също ще ги 
накаже с подобна злочеста орис. А това особено ярко или дори 
контрастно проличава най-вече в сферата на политическите или 
културните практики, в които трансформациите на присъщите 
им езици са доста лесно забележими, освен това и неимоверно 
болезнени, особено за социалните общности, за които те са били 
важна част от жизнения им свят. Затова своеобразните отноше-
ния на всяко поколение към битуващите в обществото езици 
слагат особен, собствен почерк или автограф върху процесите, 
трансформациите в езиковата ни сфера. След изтичането на оп-
ределено историческо време, тези особени почерци или автог-
рафи могат да бъдат основа, а и гаранция за съответно оценяване 
на лингвистичните заслуги на поколенията. Затова едни генера-
ции могат да оставят в историческата или обществената памет 
такива следи, в които техните облици, деяния да се „декорират” 
с позитивни, други – с негативни квалификации. 

Независимо от привидно еднаквия, а и обусловен от исто-
рическата наследственост и културната инерция, общоупотребя-
ем от всички граждани език, отделните поколения винаги имат 
собствено отношение, оттам и свои приноси, или заслуги към 
неговата биография. Няма да е пресилено или невярно, ако се 
твърди, че различните генерации имат и осъществяват нееднак-
ви роли и заслуги за утвърждаването и обогатяването, но също и 
относно деструкцията, или дори унищожението на отделени 
езикови пластове и богатства в различни сфери на публичния и 
на частния им живот. Това е много деликатна и сложна „мате-
рия”, чието недостатъчно или неправилно познаване може да се 
окаже сериозен препъни камък както за теорията, така още по-
вече за социалната практика.  

За държавното и общественото управление е от огромно 
значение дали в тях са налице солидни традиции в проучването, 
във въздействията над лингвистичните техники и практики на 
отделните поколения както в диахронен, така и в синхронен по-
рядък в техните жизнени светове. Отрастващи в конкретна ези-
кова среда или адаптирани към дадени политически езици, 
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юношите често не могат вярно да различат, но и проумеят ис-
тинското (смислово и ценностно-нормативно) значение на дру-
гите езици; особено на тези, които в тяхното съвремие се оказват 
подсъдими, но и стигматизирани и репресирани по съответни 
идеологически, политически или културни причини. Това ги 
превръща в много лесна за манипулиране човешка маса, която е 
изгодна за властниците. Не случайно промиването на съзнанията 
на поколенията се извършва най-бързо и най-лесно чрез потапя-
нето и обвързването им с определена политически/политизирани 
езикови реалност, нрави.  

В България засега няма нито едно сериозно научно изслед-
ване, нито пък и публикувана монография, които да са специал-
но и директно посветени на деликатния, а и сложен проблемно-
тематичен блок, свързан с генезиса, естеството, спецификата, 
функционалните ефекти и мащаби на политизирания или поли-
тическия език на юношите. А това е особено интересно, като се 
има предвид, че съвременните български граждани вече живеят 
(независимо дали, но и доколко го разбират) в реалностите на 
постмодерната епоха, която много държи на „езиковите игри”, 
а и на значението на лингвистичните феномени и технологии в 
публичния, и в частния живот на хората. Постмодерната мен-
талност и чувствителност разчита твърде много на екзистенци-
алната поетика, на възможността, а и на способността отделният 
човек да бъде автономен и автентичен творец на романа на собс-
твената си жизнена съдба, който обаче следва да бъде изписан на 
атрактивен език, което неизбежно предполага и налага съответ-
ни изисквания към вербалното извайване на човека. 

Като свидна рожба, а и като ефикасно оръдие на неолибе-
ралния глобализационен модел, Постмодерността е силно подв-
ластна на фундаментализма на Пазара, който безцеремонно, но 
и тотално й налага своя „катехизис“ – Властта и Печалбата да 
са над всички останали ценности. Привидната или измамната 
същност и влияние на (уж) Свободния и Отворения пазар се 
оказват огромни препятствия за нормалното съществуване и ис-
торическото възпроизводство на езиците. В тотално опазареното 
глобално, регионално и национално пространство вече не всич-
ки езици са равнопоставени и равноправни, което значи, че над 
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много от тях висят тежки прокоби и присъди. Битуващите и гас-
тролиращите в различни сфери на публичния/частния живот на 
днешните хора езици следва да се съобразяват с пазарните нача-
ла, но и опции. А опазареният език вече не е нито свободен, ни-
то може достатъчно ясно и цялостно да разкрие истинските си 
качества, но за сметка на това е способен да разкрие докрай 
всичките си уязвимости, слабости, недостатъци и пороци. Той 
обаче се оказва и фатално зависим от пазарния ригоризъм, че 
„шоуто трябва да продължи“, независимо от или въпреки це-
ната и жертвите, които даден Езика трябва да даде и понесе, кое-
то се отразява (по своему) на отделните поколения, т.е. на техни-
те вербални арсенали и репертоари. Пазарната логика, телеоло-
гия и практика органично се нуждаят от перманентни, но и со-
лидни промени в наличността на търсените или предлаганите 
всевъзможни типове продукти и сервизи. Аналогично на нес-
кончаемите промени, на изгревите и залезите на всевъзможни 
стоки и услуги, езиците в и за такива комодифицирани реалнос-
ти и нрави също трябва да променят визията, а и цената си, съ-
образно конюнктурата; да предлагат и налагат нови, да преоце-
няват, а и отстраняват стари езикови стоки, услуги, които вече са 
безполезни или дори вредни за господстващите елити.  

Неслучайно епохата на Постмодерността и неолибералният 
глобализъм се оказват времената или реалностите, предполага-
щи висока заплаха и смъртност дори за езици с хилядолетни би-
ографии. Картата на исторически съществувалото хилядолетия 
или векове лингвистично разнообразие в нашите времена и об-
щества се свива като „шагренова кожа” пред очите на днешните 
поколения. 

Преди години известният английски лингвист Дейвид 
Кристъл сюрпризира научната, политическата и медийната об-
щественост с тезата си, че на всеки две седмици умира по един 
етнически език и с още по-ужасната новина, че до края на ХХІ 
век 50% от сега съществуващите езици на Земята ще се „прене-
сат в небитието“. Количествено изразено, това реално означава 
изчезване на над 3500 местни езика. Никой не може да каже кол-
ко политически езици са умрели. Съдейки по траурната статис-
тика на злополучния ни преход към демокрация, ако преди годи-
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ни в оборот имаше близо 500 партии и всяка декларираше, че 
има собствен език, а сега от всички тях битуват само 2-3, можем 
да си представим какъв умопомрачителен процент на смърт-
ността сред политическите езици е имало, а и сега продължава 
да вирее в обществените ни реалии или нрави. При такава ше-
метна динамика и трагична краткост на живота на политически-
те езици няма как младите поколения да имат реални представи 
за случилото се в нашите лингвистични реалности, а, за сметка 
на това, се отварят огромни пространства и възможности за раз-
лични предразсъдъци, предубеждения и негативни стереотипи 
към определени – живи, полуживи, или мъртви – езици. 

Колкото по-млад и по-неопитен е индивидът, толкова по-
големи ще са рисковете и по-тежки предизвикателствата в сфе-
рата на лингвистичните му връзки и отношения с другите хора, 
особено когато епохата, общественото развитие предлагат много 
опасни турбуленции в социума. Освен това юношеството е доста 
критичен период и заради непълната завършеност на езиковия 
облик на индивида или на генерацията, което неизбежно пред-
полага различни видове рискове и опасности за личностното 
оформяне, светогледно-поведенческото „извайване” на неговия 
субект. Във времена, реалности и нрави на калейдоскопично 
движение и изменение на езиковите субекти и порядки е далеч 
по-лесна и дори едва ли не е неизбежна дезориентацията на 
младите генерации в сложната и недостатъчно прозрачна амал-
гама на лингвистичните култури, но и трансформации. Затова 
техните представители се оказват по-лесно заблуждавани и ма-
нипулирани в/чрез езиците. 

Постмодерната епоха и реалност са особено чувствителни и 
пристрастни към особения езиков плурализъм, който те реклами-
рат, фаворизират, пък и с разнообразни средства защитават. Това 
вербално разнообразие обаче не предполага, нито гарантира ра-
венства на отделните езици. Точно обратното, то изисква и дори 
толерира непрестанна и безпощадна конкуренция между тях. Не 
случайно днешните млади генерации са далече по-безцеремонни 
в езиковите си маниери от онова, което е било присъщо или сега 
е типично за по-възрастните поколения в нашето общество. И 
ако за по-възрастните поколения постмодерната епоха е нещо 
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съвсем ново, различно, дори и непознато спрямо историческата 
среда и атмосфера, в които е преминал техният живот досега, то 
за юношите и младежта това вече е собствена епохална реал-
ност, а и генерационно всекидневие. А мрачните исторически 
хоризонти на езиковата картина ще са част от живота на тези ге-
нерации. Ето защо лингвистичните аксесоари на тази реалност 
не бива да се пренебрегват и омаловажават при изследването и 
анализирането на съвременните проблеми и колизии на юно-
шеската възраст.  

На добре запознатите със секретите на постмодерната епо-
ха, рефлексия или прагматика е добре известно, че техен катего-
ричен императив е и всичко да се свежда до съответни видове 
езикови отношения, зависимости, игри или спектакли, форми-
ращи тъканите на човешкия живот. В редица отношения и ситу-
ации господството, или подчинението на индивидите/групите 
зависи от това дали използваният от тях език се ползва със съот-
ветен авторитет; дали притежава, или не властови ресурси, со-
циални възможности да оказва влияния върху ставащото в об-
ществото и пр. В този ракурс принудителното или доброволното 
приобщаване на, пък и употребяване от дадено поколение на оп-
ределени езикови практики е съществен индикатор и за социал-
ния му статус в обществено-историческия пейзаж на държавата 
и обществото, в които то живее, а и се реализира. Може със си-
гурност и да се смята, че нестабилното положение на младите 
генерации в днешното общество неизбежно ще се отрази на ис-
торическата устойчивост на практикуваните от тях езици. Кол-
кото по-изменчиви и нетрайни са съвременните обществени ре-
алности и нрави, в т.ч. спрямо различните видове езици, толкова 
по-несигурни и краткотрайни ще са техните роли и значения в 
публичния живот на отделните поколения, и толкова повече те 
ще са заложник на конюнктурата. Затова и присъщите за отдел-
ните генерации езикови трафарети ще са с все по-малък гаран-
ционен срок в историческа перспектива, а това ще се съпровож-
да и от все повече рискове за изявите им. Днешните юноши и 
бъдещите възрастни членове на обществото ще се сблъскват с 
много повече, а и по-разнородни противоречия и конфликти в 
своята вербализирана (публична и частна) сфера. Тази законо-
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мерност или тенденция сигурно ще усложни и още повече жи-
тейските им биографии. Езиковият статус и патос има своята 
значимост не само за пулсиращото настояще, а още повече и за 
историческото бъдеще, особено когато той се отнася до подрас-
тващи или млади генерации, чийто живот предстои да формира 
и „форматира” по своему реалностите и нравите на бъдещето. 
На човечеството отдавна е известно, че Езикът е много ценен 
символен, а и социален капитал, от чието котиране и функцио-
ниране много съдбовно зависят историчността, ежедневието на 
хората. Ето защо вербалните характеристики на индивида, лич-
ността, групата, поколението и социума са изключително важни 
не само като актуални черти от техните социални, културни и 
пр. профили, но и като своеобразни – латентни или вече дейст-
ващи – инвестиции в бъдещите форми на живот. 

Само един бегъл щрих от сложния портрет на такива зави-
симости. На всички българи е ясно отношението и вложенията 
на днешните родители и подрастващи към усвояването на чужди 
езици, паралелно развиващо се с очевадното пренебрежение към 
научаването на българския език. Историята ни не познава толко-
ва много, но и такива радикални промени, целящи облекчаване 
на усвояването на българския език заради недостатъчното му 
притежание от младите поколения. Не случайно и все повече се 
очертава като много сериозен проблем (не само за отделни етни-
чески групи, а и за по-младите поколения като цяло) недоста-
тъчното владеене на българския език и как той се отразява на 
различни сфери в държавния и обществения живот. Все по-често 
и все повече бизнесът се оплаква от потребната му работна сила 
заради нейната неграмотност, а и нежелание да усвоява не само 
чужди или високотехнологични езици, но и официалния (за 
страната ни) език. Бедният лексикален фонд и тесния семанти-
чен хоризонт на младите ни генерации са проблеми с особена 
тежест и опасна историческа перспектива и за държавата, а и за 
гражданското общество, да не говорим, че те предопределят 
жизнените хоризонти, биографии и кариери на субектите си. А 
пробивите, слабостите, недостатъците и пороците в лингвистич-
ната култура на по-младите ни генерации вече са публична тай-
на и опасност, срещу която обаче не се взимат адекватните мер-
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ки. Колкото по-неразвити са в езиково отношение юношите или 
младежите, толкова повече, сложни проблеми, колизии, драми 
или дори трагедии ще се появяват и триумфират в бъдната ни 
история. 

Ако политическите/политизираните езици са особени тре-
зори, транслатори и гаранти на определени смисли и значения, 
ценности и норми, символни кодове и обществени практики, то 
в общество, в което господстват езици, чужди и враждебни на 
общочовешките принципи и идеали, няма как тези езици да не 
увредят съзнанието и психиката, поведението и битието на 
гражданите, особено на подрастващите и младите поколения, 
които са най-податливи на такива деформации. Точно на подоб-
ни езикови реалности и нрави сме свидетели или жертви в на-
шата съвременност.  

От това защо, как и какви – естествени, или изкуствени – 
конкретни езици ще битуват и господстват в близкото, или в по-
далечното бъдеще на конкретно общество, фатално ще зависят 
естеството и спецификата на човешките взаимоотношения, со-
циалния пейзаж, а и климат в него. Още днес сме свидетели, че 
изтъняването или изчезването на значими пластове на истори-
ческата и културната ни памет са съпроводени и от ескалация на 
вербално невежество и на лингвистичен варваризъм спрямо 
предишни езикови образци, стандарти и традиции на българско-
то общество. Ударите по паметта и езиковите ресурси на млади-
те обаче рефлектират и спрямо въображението им в историчес-
ката или всекидневната им жизнена сфера, в цялостното им про-
явление в живота. Не само виждаме и срещаме, слушаме и ко-
ментираме юноши или младежи с елементарен език и с несери-
озно отношение към духовната съкровищница на нашия народ, 
но и такива, които нямат никакви идеали, или са обсебени от ан-
ти-идеали, квазификции за проявленията си в обществото, от 
безразборен и безнаказан разгул на всевъзможни социални илю-
зии и екзистенциални химери. Без езика е невъзможно формира-
нето и развитието на конкретни светогледи, социални вкусове, 
ценностни ориентации, жизнени стратегии и тактики в съответ-
ни видове ситуации, или казуси, нито пък историческото „преп-
редаване на щафетата“ на традиции от едни на други поколения. 
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И не случайно днес проблемът за езиковите идентичности и 
особено за възможността и гаранциите езиците да се съхраня-
ват и нормално възпроизвеждат се оформя и като един от най-
съдбовните за историческото, общественото и културното бъде-
ще на редица страни и нации, изправени пред големи изпитания, 
рискове, потенциални или вече развиващи се драматизми. Но 
именно с такова опасно бъдеще се обвързва и поколенческата, и 
личностната съдба на днешните юноши. Защото в годините на 
злополучния т.нар. преход към демокрация се развихря не само 
демографска криза, а и прекалено осезаемо редуциране на влас-
товия потенциал на държавнотворния български език. На този 
основа, залагайки проблеми и колизии в сферата на разнородни-
те езикови практики, със сигурност, обществото ни ще се изпра-
вя в бъдеще пред сериозни предизвикателства, трудности и рис-
кове, някои от които могат и да имат извънредно тежки, или до-
ри фатални последици за него. Това, за жалост, не е само теоре-
тична хипотеза, а горчива реалност в „смесените райони“, къде-
то вече българският език и липсата на млади поколения се оказ-
ват кошмарни заплахи за бъдещето на българщината, на българ-
ската духовност и култура, на българските традиции, нрави, по-
рядки. Ако държавата и обществото не сторят своевременно и 
най-необходимото, за да съхранят езика и културата в такива 
застрашени региони, бъдещето на българските културни кодове 
в тях ще бъде вече фатално предопределено. Ако коренно не се 
променят реалностите и нравите в тях, ако не се създадат, а и га-
рантират исторически и социални условия, обезпечаващи нор-
мално и пълноценно развитие на младите поколения в тях, в 
съвсем близко историческо бъдеще в подобни територии българ-
ският език ще бъде само все по-избледняващ исторически спо-
мен и ескалиращо покриван с мухъла на забравата „експонат от 
музея“ на културно-исторически памет за населението в тях.  

Принудителната или доброволната миграция на по-младите 
поколения към големите ни градове и чужбина обуславят и сво-
еобразна езикова редукция, а и консервация на териториите, в 
които остават да живеят само много възрастни хора, които вече 
не могат и не искат да променят езиковите си навици. А това на-
малява или даже спира динамиката на обновлението и развитие-
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то на определени езици и местни диалекти в подобни райони, 
пък и сред такива локални общности. Ето защо липсата на деца, 
юноши и младежи в тези региони може да се окаже фатална за 
тях, за историческото бъдеще на тези населени пунктове, за со-
циалните биографии на живеещите в тях.  

Постмодерната менталност фаворизира автентичността и 
автономността на субекта. Това няма как това да стане и да 
придобие видимост, значимост без услугите на съответни езици. 
Не иде реч само за неизбежно исторически унаследените езикови 
практики, но и за съвсем нови такива, които предишните генера-
ции не са имали и използвали в своя живот. В случая става дума 
за исторически относително скоротечните, но пък и могъщи про-
биви на изкуствени езици, които предишните исторически епохи 
и типове общества не са притежавали и употребявали. Днешната 
високотехнологична революция, мощните експанзии, тоталните 
разпространения на дигиталните устройства и виртуалните кому-
никации неизбежно променят – и то доста радикално – сферата на 
езиковите корелации и практики на съвременните, а още повече 
на идните поколения. Тази епоха – исторически, но и всекидневно 
– буквално залива с Ниагарски водопади психиката, съзнанието и 
битието на децата, подрастващите и младежта с всевъзможни 
лингвистични екстри и услуги. Тя предлага неимоверно богати 
асортименти на вербални опции, продукти и услуги в редица сфе-
ри. Виртуалните езици променят доста осезаемо отношенията 
към, задълженията на използващите ги лица и генерации към ес-
тествените лингвистични идентичности, стандарти, пък и дори 
традиции. Непрестанното „киснене“ в социалните мрежи, диги-
талните светове нерядко е причина и стимул за вербално дефор-
миране или осакатяване на душевността и поведенческия лик на 
много юноши. Виртуалните реалности и нрави съблазняват или 
изискват често много по-опростен, да не кажем и опростачен, 
семплифициран езиков изказ, който по своему влияе за деграда-
циите на личността. Не случайно виртуалните пространства се 
оказват гостоприемни територии за граматически или други по-
кушения и извращения не само над литературния, а даже вече над 
разговорния ни език. Липсите на достатъчно по количество и ка-
чество занимания с четене на различна литература са в основата 
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на редица съвременни проблеми, усложнения в личностното раз-
витие на много юноши. Не само педагозите, но и други предста-
вители на различни държавни или обществени ведомства всекид-
невно се сблъскват с вредните отражения от покушенията на вир-
туалното над нашия език. Тезата, че мишката уби книжката, се 
превръща в банално и елементарно обяснение на ставащото. Все-
възможните нелегитимни съкращения, изчезването или подмяната 
на кирилицата от латиница и пр. са все части от пъзела на труд-
ностите и рисковете, които съвремието ни сервира в изобилие. 
Колкото и пресилено да звучи за нечии уши, но подобни случаи и 
извращения в езиковата сфера са част от грандиозното историчес-
ко предателство или престъпление спрямо майчиния ни език. За-
това и не е чудно, че преобладаващата част от родоотстъпниците 
или майкопродавците, или от чуждопоклонниците се отличават с 
осезаемо пренебрежително отношение към българския език и 
сътворената на негова база наша култура, с незачитане и погазва-
не на граматическите им норми. 

Липсата на гореспоменатите изследвания и публикации е 
изненадваща предвид факта, че нашите юноши са принудени да 
живеят в преходно общество, което е много силно политизирано, 
въпреки обстоятелството, че огромна част от българските граж-
дани днес не желаят да афишират своите политически ориента-
ции, пристрастия и ангажименти, или дори са напълно отчужде-
ни, а и гледат с неприкрито недоверие, неприязън, отвращение, 
или погнуса към политическата сфера. А юношеската възраст е 
много чувствителна и реактивна към подобен сорт реалности 
или нрави, като при това е не само жертва, но и инициатор, пък 
и значим агент на тяхното рециклираане. 

Юношеската възраст не може публично – на институцио-
нално и неформално ниво – да се „докаже” без мострите и услу-
гите на съответни лингвистични арсенали и репертоари, които 
са своеобразен лакмус за естеството и степента на формирането 
и развитието на човешката личност и индивидуалност, за особе-
ностите на персоналната или груповата идентичност на юноши-
те. Не е тайна, че сътворението и извайването на личността и 
индивидуалността на човека зависят доста силно от езиковата 
среда, от лингвистичните порядки и традиции на обществото 
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или социалните групи, в които представителите на тази възрас-
това кохорта се проявяват по различни начини. Не би могло 
формирането и утвърждаването на гражданския светоглед, на 
гражданската мотивация и поведенческа стратегия/тактика на 
юношите да бъдат безпроблемни, когато в преходното ни общес-
твото реално съществуват и господстват динамично-изменяща 
се панорама на, а и крайно неустойчива атмосфера в битуващите 
и враждуващите политически и политизираните езици. По тази 
причина дешифрирането на закодираното в юношеските поли-
тически/политизирани езици и жаргони може да спомогне за 
много по-точното разбиране и оценяване както на отношенията 
на държавата и обществото към тази възрастова кохорта, така и 
на представителите на последната към обществено-политичес-
ките реалности и нрави, или към езиковите практики, битуващи 
днес. 

Юношеството е особено благодатен хронотоп не само за 
акумулация и транслиране, но и за автономно и автентично учас-
тие на много от представителите й в сътворението и публичното 
легитимиране на политически или политизирани неологизми, 
имащи висока смислово-ценностна котировка в собствената сре-
да. Такова отношение не винаги предполага или гарантира нуж-
ните езикови промени, но и реакции към новостите в публичния и 
частния живот на днешните хора. Социално незрелите и недоста-
тъчно морално изградените индивидуалности на юношите неряд-
ко облекчават и катализират възприемането на опасни и вредни 
езикови иновации в някои сфери. Освен това юношите много лес-
но възприемат и разпространяват наученото от техните родители, 
дядовци и баби за отношенията към и оценките на политическото; 
разбира се, повече или по-малко пикантно/блудкаво гарнирани и 
със съответна политическа, или политизирана вербалика. Това, 
по-скоро механическо и недостатъчно осъзнато, използване на та-
кива езикови стереотипи реално се оказва препятствие или галва-
низатор на различни типове негативни влияния в хората. В този 
контекст реално съществува много дискретен и недостатъчно из-
следван проблем, свързан с противоречията и конфликтите между 
социокултурната инерция и наследственост в сферата на полити-
ческите/политизираните езици на предишните или възрастните 
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поколения, от една страна, и възможностите, способностите на 
всяко поколение само да създава, дистрибутира, рекламира и кон-
сумира продукти от такова деликатно естество, каквито са поли-
тическите езикови практики.  

Формирането, развитието или промените, специфичните и 
не винаги публично обявени „ревизии“, обновлението, или ели-
минирането на определени юношески говори се извършват под 
влиянието на различни (институционални и неформални) пред-
поставки, условия и фактори, част от които са с външен, а друга 
с вътрешен произход и характер. Увеличението на ролята на три, 
извънредно съществени, фактора в този контекст е от ключово 
значение. Първо, това е особено голямата значимост на нефор-
малните групи, приятелските или субкултурните общности, в 
които юношите попадат. В епоха на мащабни, а и динамични 
преобразувания „менюто” на различните типове общности от 
такова естество се променя често, понякога и доста радикално, а 
пък това се отразява на психиката, съзнанието и поведението на 
юношите, които чрез участието си в такива групи или общности 
се стремят и опитват публично да разкрият и докажат своята 
личност, но и индивидуалност, което е от съществено значение 
за този възрастов етап в тяхното житие-битие. Не случайно 
опасната тенденция на чалгизиране на масовата култура на голе-
ми социални маси в днешното ни общество е съпроводена и с 
релефно очертан срив в езиковата им култура и проява спрямо 
обществено-полезното и исторически прогресивното за държа-
вата, а и за отделния човек. Триумфалното шествие на различни 
субкултури е неизменно асистирано от фрапиращи процеси на 
редукция или изчезване на влиянието и властта на изискуемите 
и полезни езикови критерии, на масово и безнаказано разпрост-
ранение на семпли и опасани вербални практики и трафарети. 
Подмамени от новостите и екстравагантностите на безпрепятст-
вено нахлуващите в живота ни субкултури, юношите се оказват 
в крайно деликатна и опасна ситуация за бъдещото си развитие, 
защото възприемат на доверие символните кодове и перверзните 
инвенции на такива субкултури. Елементарните и дори вулгарни 
текстове и послания на вездесъщата чалга се превръщат за тях в 
обяснителни и даже сакрални модуси на всичко желано или неп-
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риемливо в жизнената им съдба. Затова все по-често, пък и все 
по-тревожно изглеждат манталитетите и маниерите на юношите, 
координиращи и субординиращи жизнените си претенции или 
очаквания с етоса на чалгата. Но семплите и профанни мотиви 
на чалгата не могат да предизвикат, нито да гарантират солидни 
и позитивни изменения в психиката и битийността на юношите, 
пък и в техните жизнени еталони. А вулгаризацията на човешко-
то мислене и поведение, отражение и последица на чалгата, днес 
се отразява достатъчно силно на политическия манталитет и ма-
ниер на подрастващите генерации. Както умишлено фаворизи-
раната от властниците чалга деформира персоналното или масо-
вото съзнание и битие, така и чалгизираните политически реал-
ности и нрави вършат същото, макар и по други начини, в други 
измерения, с различни темпове и особени ритми на техните вли-
яния, но при всяко положение със специфичната и приоритетна 
роля и значимост на политическите езици. 

Истинската демокрация и хуманизация на обществените 
реалности и нрави, полезната за обществото и отделни поколе-
ния социализация на юношите е невъзможна без реалното влия-
ние на преминалите през исторически, но и най-вече морален 
катарзис политизирани езици в живота. Прочистването и пре-
чистването на сега битуващите опасни политически езици може 
и трябва да е гарант за позитивното развитие на днешните юно-
ши и за историческия им принос към социума.  

Връзката на юношите с политиката е сложна, тежка, проти-
воречива и изпълнена с рискове, които не бива да се пренебрег-
ват и подценяват, а реалистично и своевременно да се опознават, 
за да е възможно и тяхното навременно, а и ефективно редуци-
ране, или пълно отстраняване от живота.  
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ЮНОШИТЕ В ТЪРСЕНЕ 
НА ПСИХОЕМОЦИОНАЛНА 

ИДЕНТИЧНОСТ В ГЛОБАЛНА СРЕДА 

Яна Рашева-Мерджанова 

ADOLESCENTS IN SEARCH 
OF PSYCHO-EMOTIONAL IDENTITY 

IN A GLOBAL ENVIRONMENT 

Yana Rasheva-Merdzhanova 

Abstract: The study is interested in the transformations of the 
informal and mass movements (events) as socio-psychological and 
socio-cultural mechanism for creating identity in 21st century. Are 
spontaneous formations the effective mechanism demanded by 
young people in their most sensitive emotional and social develop-
ment periods – childhood, adolescence and youth? Is pedagogical 
and social environment; is educational environment aware of the oc-
currence and acknowledgment of those new powerful phenomena? 
By using risky problematization on a theoretical level and verifica-
tion on an empirical level an effort is made to forecast trends, to 
foresee any other risks and to discuss more adequate attitudes and 
models of social development and personal development through re-
ciprocity.  

Key words: socio-psychological and emotional identity – emo-
tional needs – identity creation – socio-cultural integration – peda-
gogical conditions. 

Увод 
Активната социализация на младия човек в детско-юношеска 

възраст протича с водещи фронтове изграждането на емоционал-
ната и на общата психосоциална идентичност. Обособена като 
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проблематика от Е. Ериксън на теоретично равнище, тя има свои-
те емпирични продължения едва през последните години предим-
но в психологически, диагностичен и аналитичен аспект.  

Изследване през 2013-2014 г. се концентрира върху проуч-
ване на теоретично и на емпирично равнище на особеностите, 
специфичните условия за изграждане и проявите на емоционал-
на идентичност в условията и в социалния контекст на глобал-
ното масово училище и педагогическите условия за тяхната под-
крепа. Общата изследователска хипотеза предполага, че поради 
силните емоционални потребности и определени дефицити в 
съвременната семейна и социална среда днешните спонтанни 
младежки формирования (масови и групови) функционират като 
активна рискова, и все пак избирана среда за търсене, апробира-
не и изграждане на емоционална (психосоциална) идентичност.  

Реализираното изследване стъпва на съществуващите кла-
сически и модерни опити в тази област и в международен, и в 
национален план.  

Идеята и понятието за психосоциална идентичност са въве-
дени от Ерик Ериксън чрез епигенетичния принцип, който разши-
рява психоаналитичните граници на тяхното интерпретиране и 
приложение. Според епигенетичния принцип нищо не възниква и 
не се развива без ясна посока [Ериксън, Е., 1996, с. 127–128, цит. 
по Кр. Байчинка, 2011,: с. 23]. Така на всеки възрастов етап се пре-
одолява и разрешава определена криза, чрез което се формират но-
ви качества и умения на личността, предпоставка за развитие и 
достигане до следващия възрастов етап с определена изявена кри-
за. Епигенетичната теория обособява 8 етапа в развитието на Аз-а: 

Обособява се и „емоционалната интелигентност“ като клю-
чов фон, компонент и фактор за изграждането на общата соци-
ална идентичност и интелигентност в юношеска и младежка 
възраст. Принципно интелигентността се схваща като комплекс-
на структура, способност, но според Даниъл Голман [Голман, Д., 
2011, c. 135] те могат да се придобият под формата на умения, в 
случай че тези страни на личността не са от най-силните. Теори-
ята за множеството интелигентности дава възможност за преос-
мисляне на вътрешните взаимовлияния в социалната идентич-
ност, интелигентност, компетентност по посока на факторните 



ЯНА РАШЕВА-МЕРДЖАНОВА 

 45

зависимости между техните съставящи ги.  
Друг автор, Златка Михова, също свързва емоциите с кому-

никацията, като осигуряващи обратна връзка на възникващите 
процеси. Начинът, по който реагираме, издава нашата емоцио-
нална интелигентност – дали ще реагираме със свръхреактив-
ност, или ще можем да регулираме емоциите. Това самопознание 
на емоциите дава възможност, в контекста на концепцията за 
„модела на социална биообратна връзка“ на Гергели и Уотсън 
[Gergeli, Watson, 1996, по Михова, c. 2012: 98–101], за използва-
нето на „афективното отразяване“ още от най-ранна детска въз-
раст при подкрепянето на емоционалната интелигентност. 

Изградената идентичност означава ясно самоопределение и 
стабилен автономен избор на ценности и цели. Ерик Ериксън не 
операционализира концепта психосоциална идентичност и се от-
нася скептично към възможността идентичността да бъде измере-
на и оценена емпирично. Той предлага единствено биполярна 
скала – изградена идентичност срещу дифузия [по Байчинска, 
Кр., 2011: 38]. Първият, който фокусира и динамичния аспект на 
идентичността – продължителното й формиране през периода на 
юношеството и ранна младост, когато си взаимодействат различ-
ни фактори в личността и от нейната значима среда и настъпват 
промени както в съдържателен, така и в поведенчески аспект, e 
Marcia [Marcia, J. 1980, c. 159]. Той включва втора биполярна ди-
менсия, отразяваща активното самоопределение и социално об-
вързване на личността чрез нейното експериментиране и изследо-
вателска активност спрямо средата и участието си в нея. При съ-
четаването на двете полярни дименсии се получават 4 типа 
(статуса) на псхосоциална идентичност: 

Параметри 
Статуси 

Личностна обвърза-
ност 

(самоопределеност) 
наличие/отсъствие 

Изследователска 
активност 

Изградена идентичност + + 
Предрешена идентич-
ност + – 

Мораториум – + 
Дифузна идентичност – – 
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1. Изградената идентичност се характеризира и с личнос-
тна обвързаност, и с висока изследователска активност. Форму-
ла: „Аз съм това, което съм постигнал сам.“ 

2. Предрешената идентичност се характеризира с наличие 
на личностна обвързаност, но и с липса на собствена активност. 
Формула: „Моите близки знаят кое е най-добро за мен.“ 

3. Мораториумът разчита пък само на личната изследова-
телска активност при пълно игнориране от юношите на опита на 
средата, на контактите със значимите други. Формула: „Искам 
да изпробвам всичко тук и сега.“ 

4. Дифузната идентичност не разполага нито с личностна 
обвързаност, нито с изследователска активност – юношите нито 
се придвижват към личностно самоопределяне, нито се интере-
суват от това. Формула: „Не знам кой съм, но това не ме вълнува 
особено.“ 

Първа част 
Изследователска концепция и характеристики 

на психо-емоционалната идентичност на юношите 
В настоящето изследване в псхосоциалната идентичност и 

нейното изграждане в юношеска възраст се обособява възрас-
тово специфичното ядро на психо-емоционалната идентич-
ност като особено сензитивна, като най-сензитивния и затова 
водещ съдържателен компонент в цялостната псхосоциална 
идентичност.  

Работно определение и характеристики на емоционал-
ната идентичност: Както всяка идентичност, тя има три взаи-
мосвързани и взаимозависими блока и се изразява в съответст-
вие между изживяна емоция–идентифицирана емоция–
изразена емоция, което води до идентичност/съответствие/ед-
наквост/тъждество между вътрешен и външно изразен емоцио-
нален свят; до тъждество на импресия и експресия, т.е. до ди-
намично емоционално тъждество на личността.  
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Характеристики на емоционалната идентичност 
в юношеска възраст  

1. Юношеството е сензитивен период за развитие на емо-
ционалната идентичност, на активно емоционално изграждане, 
поради търсенето на себе си във всички аспекти (обосновано 
още от Е. Ериксън).  

2. Като следствие – личността има силни потребности от емо-
ции, от общуване, от отразяване във и на другия. Невъзможността за 
тяхното удовлетворяване води до противоречиви и често пъти отк-
лоняващи се от нормите поведенчески реакции и постъпки. 

3. Интересите към собствения емоционален свят са естест-
вени, трябва да се стимулират и развиват, за да се култивира 
емоционалността.  

4. Емоционалните преживявания са контрастни (преми-
нават от единия в другия край на емоционалния спектър), проти-
воречиви (едновременност на контрастни и по правило несъв-
местими емоции), бързообратими (динамични), леснообратими 
(лабилни – ядосват се, после се смеят, разплакват се лесно и т.н.). 

5. Емоционалните интереси в юношеска възраст често са 
занемарени и емоционалното поведение се реализира спонтанно 
(без опити за съзнателна саморегулация). 

6. Емоционалната идентичност е право пропорционална 
на емоционалната адекватна себепредстава и от себеприема-
нето на личността (заложени в анкетното проучване и в съчине-
нието), НО 

7. Емоционалната себепредстава често пъти е неадек-
ватна – младите хора не си дават сметка, че са избухнали, даже 
че са обидили, защото са „погълнати“ от собствените си прежи-
вявания, от процеса на самоизследване и саморазбиране – като 
следствие емоционалната им идентичност бихме могли да опре-
делим като „затворена“. 

8. Емоционалното себеприемане се влияе твърде много от 
външни фактори на одобрение – него можем да определим ка-
то „отворено“. 

9. Емоционалната идентичност (като тъждественост на 
емоция-експресия) зависи от развитието на другите личнос-
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тни структури (на физиологично, на психично, на интелек-
туално, на духовно равнище), от значимите други в живота 
на юношата, от младежката емоционална „мода“. 

За да се подкрепи емоционалната идентичност на младите 
хора като изграждане, поддържане и развитие, педагогическите 
условия следва да се насочат към тези важни вътрешни и вън-
шни фактори, които я определят: 

• към другите личностни структури – тези фактори са вът-
решни за личността,  

• към значимите фактори от средата (приятели, семейство, 
съученици ...) – тези фактори действат, изявяват се чрез малки-
те социални формирования, формални и неформални.  

• и към обществените тенденции и сили на формиране на 
младежките вкусове и модели на поведение (медии, младежки и 
социални формации, формални и неформални структури, масова 
култура, различни движения) – всички тези фактори действат, се 
изявяват, „оживяват“ чрез големите масови неформални соци-
ални формирования. 

10. Емоционалното поведение се реализира спонтанно 
(без опити за съзнателна саморегулация). Тук силните емоцио-
нални потребности действат като вътрешни мотиви (подсъз-
нателни) за активно спонтанно участие на младите хора в раз-
лични форми с масов (мащаб) и рисков (адреналин и силни пре-
живявания) характер – големи неформални събития, изяви и 
движения, както и в екстремни спортове. 

Втора част 
Емпирично проучване на психо-емоционалната 

идентичност на юношите и педагогически условия 
за нейната подкрепа 

На базата на изведените в предния параграф характеристи-
ки и особености на психо-емоционалната идентичност в юно-
шеска и младежка възраст се оформят работните хипотези на 
емпирично равнище:  

• първа хипотеза, в юношеска и младежка възраст лич-
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ността има силни и изявени естествени потребности от емо-
ции, от общуване, от отразяване във и на другия;  

• втора хипотеза, интересите към собствения емоциона-
лен свят са естествени, но същевременно емоционалните инте-
реси в юношеска възраст често са занемарени; 

• трета хипотеза, емоционалните преживявания са конт-
растни (преминават последователно от единия в другия край на 
емоционалния спектър), противоречиви (едновременност на кон-
трастни емоции), бързообратими (динамични), леснообратими 
(лабилни – ядосват се, после се смеят, разплакват се лесно и т.н.); 

• четвърта хипотеза, емоционалната адекватна себепред-
става е в процес на активно изграждане, често пъти е ситуацонно 
неадекватна (младите хора съжаляват за пропуснати шансове и 
определени свои реакции), но същевременно е определена и изра-
зявана и младите хора се смятат за емоционално независими; 

• пета хипотеза, емоционалното себеприемане се влияе в 
голяма степен от външни фактори на одобрение, от значимите 
други в живота на юношите и младежите, от младежката 
емоционална „мода“; 

• шеста хипотеза, емоционалното поведение в масова 
среда се реализира в значителна степен спонтанно (без опити за 
съзнателна саморегулация). Силните емоционални потребнос-
ти действат като вътрешни мотиви (подсъзнателни) за активно 
спонтанно участие на младите хора в различни форми с масов 
(мащаб) и рисков (адреналин и силни преживявания) характер; 

• седма хипотеза, емоционалните себепредстава, себеп-
редставяне и саморегулация на съвременните младежи са де-
терминирани в по-голяма степен възрастово и след това полово. 
Социалните детерминанти като фактори от най-близката среда 
запазват своя статус през годините. 

Анкетното проучване обхваща общо 84 млади хора на въз-
раст от 15 до 24 години: 54 ученици от СОУ „Възраждане“ гр. 
Русе – от IX клас 15 ученици, от X клас 11 ученици, от XI клас 
28 ученици; 30 студенти от РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силист-
ра, специалност педагогика с изучаване на английски език– от III 
курс 15 студенти; от IV курс 15 студенти.  

То бе реализирано през периода януари–април 2013 година.  
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Обобщени резултати от изследването 
Като качествен и визуализиращ модел, количествената об-

работка на данните „излъчва“ два цветни емоционални про-
фила – ученически и студентски. Към тях бе проявен особен ин-
терес и готовност за интерпретация в процеса на обратна връзка 
с учениците и студентите. Прави впечатление силното присъст-
вие на черно-белия контраст в ученическия профил, който гово-
ри за по-честите крайни емоционални състояния и оценки на 
юношите и девойките в сравнение с тези на младежите.  

Емоционалните профили са огледало на общите резул-
тати, ефективните и приемливи за юношите педагогически ус-
ловия за психосоциален и психоемоционален комфорт и себеу-
сещане: 

Данните, резултатите и анализите на изследването по посо-
ка и по повод на общата и на работните му хипотези позволяват 
да се направят: общи, но и по-конкретни изводи и препоръки. 
Те се базират на изявените диалектически противоречиви 
отношения между ключови фактори в „педагогическото об-
кръжение“ на личността – „педагогически професионални су-
бекти–образователна среда“; отношения тип мониторинг „въз-
растни–млади“ / „връстници–връстници“ / „родители–деца и 
братя–сестри“; отношение „полови–възрастни и социални де-
терминанти“; отношение „социални образци–личен опит“; от-
ношение „емоционална импресия–експресия“; отношение „се-
бевъзприемане–себерегулация“; отношение емоционален спек-
тър юноши–младежи. 

Да се отчитат възрастовите и свързаните с тях социал-
нопсихологически и културни детерминанти в общуването с 
младите хора и особено свръхсензитивността, високата реак-
тивност и чувствителност на по-малките при участие, прежи-
вяване и оформяне на по-крайни позиции по отношение на       
определени събития и на тяхната лична роля в тях. Да се използ-
ва по-активно менторство между връстници. 
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черно; 28

бяло; 26

оранжево; 25

розово; 23

наситено синьо; 22

червено; 19

зелено; 10

жълто; 8

наситено лилаво; 7

сиво; 5

небесно синьо; 4
кафяво; 3

светло лилаво; 1
кремаво; 1

 
Фигура 1. Ученически цветен емоционален профил 

червено; 11

бяло; 10

синьо; 10

зелено; 10

розово; 8

черно; 6

лилаво; 4

сиво; 4

жълто; 2

виолетово; 2 оранжево; 1
кафяво; 1

 
Фигура 2. Студентски цветен емоционален профил 

Близката среда, или по-точно родителите, реабилитират 
през последните години на глобализация своите и значимост, и 
авторитет, и доверие. Фамилният и образователният дискурс 
само ще се обогатят взаимно, и то в подкрепа на младите хора, 
ако си партнират, и е отговорност на родители и на специалисти 
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да търсят и генерират икономични и ефективни, щадящи форми 
и пътища за връзка и поддържане на откритост, взаимна инфор-
мираност и доверие. 

Масовите формирования и участието на младите хора в 
тях действително се оказват мощен и многофункционален меха-
низъм за социалнопсихологичска и социо-културна интеграция; 
за емоционално експериментиране, опитване и съзряване като 
по уникален начин удовлетворяват двойката потребности 
„сигурност–себереализация“. Затова тази територия е и дели-
катна, и твърде лична, но и свързана със социалните и общи 
жизнени екзистенциални позиции на младите хора. Те изявяват 
категорични предпочитания „с кого“ и готовност да споделят и 
коментират.  

Силните, екстремни, „адреналинови“ емоционални пот-
ребности са естествени и присъщи за юношеска и младежка 
възраст. Младите хора търсят среда за тяхното удовлетворяване 
и съвременните масови спонтанни формирования заемат това 
празно пространство. 

Емоционалните интереси, обаче, и това е тревожно, често 
са занемарени в младежка и юношеска възраст. Твърде често 
участието в масови събития става напълно спонтанно (поняко-
га прибързано, необмислено) и като противостояние на формал-
ната, регулирана образователна и/или професионална среда, които 
на всичко отгоре проявяват през последните години тенденции за 
допълнително рестриктивно (и безсмислено) регулиране. Култи-
вирането и развитието на емоционалните интереси на младите 
хора в съчетание с техните нарастващи социални и граждански 
интереси в глобалния свят е една от приоритетните и спешни от-
говорности на педагогически загрижената и обичаща среда.  

Емоционалният свят на юношите и девойките е по-
динамичен, противоречив, лабилен, контрастен, но и по-
спонтанен, по-отворен и общителен. Младежите са по-
рефлексивни, по-автономни и независими, но и по-дистанцирани 
към собствения емоционален свят, към личното си участие и по-
зиции в масова среда, търсят активно обратна връзка. Това гово-
ри за високите потребности от себепознание и себеразбиране в 
тези посоки.  
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Заключение 
Емоционалните цветни спектри разкриват вълнуваща 

душевност, търсещи индивидуалности, на моменти и уплашени 
и притеснени. Емоционалното откровение, независимо от не-
говите цветове, е най-скъп дар, е вече с висока психологическа и 
жизнена стойност и стабилен фон за личностно култивиращо 
взаимодействие между специалисти и възпитаници и за взаимна 
трансформация. 

В по-ниската възрастова група при юноши и девойки емо-
ционалният фон в масова самоорганизираща се спонтанна среда 
е по-лабилен, контрастен и изпълнен с противоречиви чувства. 
Младите хора изразяват своята несигурност и притеснения.  

Перспективите на научни изследвания в тази проблемна 
област – в глобалния свят съотношението между полови, въз-
растови, образователни, социо-културни, психологически детер-
минанти за изборите и в поведението на личността се променя в 
зависимост от региона, от събитието, от средата. Това е ефектът 
на повишаването на степените на вероятности и естествено, на 
възможните съчетания, когато се „отворят границите“ (във вся-
какъв смисъл – географски, икономически, политически, кул-
турно, етнически, религиозно, информационно...). Ето защо бъ-
дещето на изследванията на емоционалното поведение на лич-
ността в големите масови среди, каквато е и образователната 
среда; неговата детерминираност от различните фактори 
практически може да има необозримо разнообразие и тепърва 
ще се развива. Но всяко едно изследване, макар и неизбежно ог-
раничено, може да бъде от конкретно информативно и практи-
ческо значение за оптимизиране на социалнопедагогическите, 
обществените и персонални реалности. 
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ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СОЦИАЛНО-
КОГНИТИВНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
НА ЮНОШАТА И ПОВЕДЕНЧЕСКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА ЛИЧНОСТТА 

Надежда Витанова 

DEPENDENCE BETWEEN THE SOCIAL 
AND COGNITIVE INTELLIGENCE 

OF THE ADOLESCENTS AND THE BEHAVIOR 
POTENTIAL OF PERSON 

Nadezhda Vitanova 

Abstract: The research proves to the importance problems of 
education interaction in the training groups, directed to the connec-
tion between social-cognitive intelligence and the humane develop-
ment trends of the youthful behaviour. 

Key words: social-cognitive intelligence, humane develop-
ment, person, adolescent, training groups, behavior, connection 

Увод 
Познаваемо ли е личностното поведение? Ако личността 

„живее в постоянно променящия се свят на субективен опит”, 
който е конфиденциален и може да бъде познаваем само за су-
бекта (Rogers, 1994), тогава може ли поведението да се изследва 
от позициите на различни теоретични гледни точки? И в каква 
степен диагностиката на поведенческия потенциал разкрива 
тайните на личностното формиране, което именно прави лич-
ността „максимално познаваема” ? (James, 1986). Фундамента-
лен е въпросът как да се интерпретира процесът на формиране 
на личностното поведение – като „съотнасящо” се към обектив-
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ните условия (Rogers, 1994) и междуличностното общуване 
или към „вътрешния свят” на личността (Skinner, 1981). 

Идеята за осъществяване на релацията между социално-
когнитивната интелигентност и поведенческия потенциал на 
юношата е по посока на концептуалното виждане на многост-
ранната детерминираност на личностното поведение в контекста 
на възпитателните взаимодействия. 

1. Целенасоченото възпитателно взаимодействие в 
контекста на социално-когнитивните процеси за позитиви-
ране на личностната насоченост  

Чрез личностен въпросник на Б. Бас изследваме съотноше-
нието между типовете насоченост на студентите в юношеска 
възраст след обучението в експерименталните групи, като пара-
лелно с това получаваме данни по същите направления и за сту-
дентите от контролна извадка.  

Установяваме, че целенасоченото активиране на социално-
когнитивните процеси в експерименталните юношески групи за 
обучение води до специфични съотношения между измерваните 
с въпросника на Бас три вида насоченост: към дейност (Д), към 
общуване (О), към себе си (А), които се придружават от съот-
ветните на тях поведенчески особености (Вж. Таблица 1).  

Резултатите показват, че с най-висок процент (34%) в експе-
рименталните групи се очертава съотношенията, в които водеща е 
насочеността към общуване, следвана от насочеността към дей-
ности. Това съотношение разкрива общителност, емпатийност, со-
циална потентност (умения за установяване на емоционални от-
ношения с партньорите). Тези водещи личностни характеристики 
са предпоставка за преодоляване на съперничеството и за проява 
на сътрудничество във взаимодействията, като условие за пости-
гане на висок статус и удовлетворение от взаимоотношенията.  

Средващият по количествена изразеност резултат (28%) 
очертава съотношението, в което водеща е насочеността към 
дейности, следвана от насочеността към общуване. Това съот-
ношение разкрива стремежа на личността към перфектно из-
пълнение на деловите дейности, увереност в себе си и отстоява-
не на собственото мнение, когато то е полезно за постигане на  
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Таблица 1. 
Съотношение между насоченост към себе си,  

към общуване и към дейност  

Съотношение между  
насоченост „Д”, „О”, „А” 

Групи за  
собствен  
опит в % 

Контролна  
извадка в % 

О ≥ Д ≥ А 34 16 
О ≥ А ≥ Д 16 18 
Д ≥ О ≥ А 28 18 
Д ≥ А ≥ О 12 14 
А ≥ Д ≥ О 4 16 
А ≥ О ≥ Д 6 18 

целта. Интересите са насочени към деловите проблеми и дело-
вото сътрудничество, което предпазва тези личности от прояви 
на раздразнителност, тревожност и агресивност. 

Съотношението, при което насочеността към собственото Аз 
се намира в балансирана позиция между насочеността към общува-
не и към дейност, е със средно ниво на изразеност (16% и 12%). 

Най-нисък е процентът за съотношението, в което водеща е 
насочеността към себе си, което по скалите на използвания тест 
се интерпретира като интровертна насоченост над норма, склон-
ност към съперничество и раздразнителност, повишена тревож-
ност като вътрешно състояние. Водещата ценност за тези лич-
ности е получаването на възнаграждение и удовлетворение, кое-
то в някои случаи обуславя проявата на агресивност в самоцелен 
стремеж към постигане на висок статус. 

Сравнението на резултатите в експерименталната и конт-
ролната извадка разкрива значимостта на целенасоченото въз-
питателно взаимодействие в контекста на социално-
когнитивните процеси за позитивиране на личностната на-
соченост. Този резултат се потвърждава и от корелационния 
анализ на данните от оценките за социално-когнитивните проце-
си – социална дифиренциация, социална идентификация, соци-
ална атрибуция, социална категоризация, социална перцепция 
(Социометрична скала) и за типовете насоченост (въпросник на 
Бас) (Вж. Таблица 2):  
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Таблица 2.  
Корелации между социално-когнитивните процеси  

и личностната насоченост 

Социално-когнитивни 
процеси 

Съотношение между на-
соченост „А”, „О”, „Д” 

СД СИ СА СК КА СП 

О ≥ Д ≥ А 0.8166 0.7935 0.8033 0.8004 0.9221 0.8612
О ≥ А ≥ Д 0.9451 0.6897 0.7021 0.7789 0.7587 0.7688
Д ≥ О ≥ А 0.7696 0.8325 0.8643 0.8221 0.7393 0.7865
Д ≥ А ≥ О 0.5654 0.6342 0.5912 0.5969 0.7706 0.6837
А ≥ Д ≥ О 0.4236 0.3985 0.4011 0.4077 0.4787 0.4432
А ≥ О ≥ Д 0.5021 0.4989 0.4848 0.4952 0.6232 0.5592

Колерациите са значими при строго ниво р ≤ 0.001, като 
най-високите корелации са при съотношенията „Д”, „О”, „А” и 
„О”, „Д”, „А”, а най-ниски – при съотношенията „А”, „О”, „Д” и 
„А”, „Д”, „О”.  

Количествените резултати показват, че влиянието на соци-
ално-когнитивните процеси е най-силно изразено по посока 
на емпатийното отношение към околните, потребността от 
общуване и извършването на съвместни дейности, чрез кои-
то личността се стреми към социално одобрение и сътрудни-
чество. Значително по-слабо е изразена връзката между социал-
но-когнитивните процеси и интровертната насоченост на лич-
носта, склонността към съперничество, потребността от получа-
ване на възнаграждения и прояви на агресивност в тази посока. 

2. Целенасоченото възпитателно взаимодействие в 
контекста на нивото на субективния контрол на юношата  

В процеса на емпиричното изследване имаме предвид, че 
насочеността на личността и ценностната ориентация се актуа-
лизират с различна степен на успешност в зависимост от нивото 
на субективния контрол, тъй като той е пряко свързан с самосто-
ятелността, активността и отговорността на личността. 

В процеса на изследването със Скалата на Дж. Ротер „Локус 
на контрола” очертаваме за всеки участник в експерименталната 
и в контролната група многомерен профил на локализацията на 
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контрола, който дава възможност да се диференцират съответни 
личностни особености.  

Профилът включва следните скали на „интерналност – екс-
терналност на контрола”: при успех (ИУ), при неуспех (ИН), в 
колегиалните отношения (ИК), в междуличностните отношения 
(ИМ), обща интерналност (ИО). 

Разликата в резултатите от експерименталните групи за 
групово обучение и контролната извадка по отношение на про-
фила на интерналност се оказа значителна (Таблица 3). 

Средната стойност на разликата между двете групи по от-
ношение интерналността на контрола е 30,4%, като най-
подчертано е различието при интерналност на неуспеха, интер-
налност в междуличностните отношения и обща интерналност. 

Интерпретацията на количествените резултати по скалите 
се подреждат между високото и ниското ниво на интерналност, 
проявена в съответните ситуации: 

– Високото ниво на интерналност на контрола при успех 
подпомага убедеността на личността, че успехът зависи от собс-
твените усилия. Докато ниското ниво на интерналност подтиква 
към разчитане на други хора и на инерцията в събитията. 

Таблица 3. 
Профил на интерналност в групите за собствен опит 

 и в контролната група 

 Групи за собствен опит Контролна група 
Локус на контрола → Е И Е И 
Профил по скали ↓ % % % % 

ИУ 16 84 36 64 
ИН 30 70 72 28 
ИК 34 66 56 44 
ИМ 24 76 62 38 
ИО 26 74 56 44 

– Високото ниво на интерналност на контрола при неуспех 
насочва обуславя търсенето на причините в собственото поведе-
ние и отношение и обратно – при ниско ниво личността е склон-
на да обвинява за неуспеха си околните и обстоятелствата. 

– Високото нива на интерналност на контрола в колегиал-
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ните отношения е свързано с оценяване на собствените дейст-
вия и стратегии за професионалните успехи и обратно – при 
ниско ниво на интерналност вижда преди всичко ситуативната 
обусловеност на професионалните отношения. 

– Високото ниво на интерналност в междуличностните 
отношения е съпроводено със субективен контрол на отношени-
ята и съзнателно спечелване на симпатиите и уважението на 
околните. Ниското ниво на интерналност прави личността зави-
сима от партньорите и тяхното отношение; 

– Високото ниво на общата интерналност корелира със 
следните личностни характеристики: независимост, увереност в 
себе си, справедливост в отношенията и оценките, дружелюб-
ност, честност, самостоятелност, спокойно взимане на решения и 
постигането им, отговорност. 

– Ниското ниво на обща интерналност обуславя противопо-
ложни личностни особености: нерешителност, зависимост, 
враждебност, суетност, несправед-ливост, неувереност, раздраз-
нителност, неискреност, егоистичност. 

Особеностите на личността, корелиращи с повече или по-
малко изразения интернален или екстернален локус на контрола, 
са тясно свързани с равнището на протичане на социално-
когнитивните процеси в процеса на групово обучение:  

Таблица 4. 
Поведенчесеки особености на личността спрямо  

осреднени оценки за социално-когнитивните процеси 
Социално-когнитивни процеси → 
“Профил” на поведенчески особености: ↓ 

ИУ ИН ИК ИМ ИО

Независимост 3,5 2,1 3,8 4,1 3.4 
Увереност 4,5 4,1 3,2 3,8 3,9 
Справедливост 2,8 1,3 2,9 3,7 2,7 
Дружелюбност 4,2 4,5 3,7 4,1 4,1 
Честност 2,5 3,1 2,2 4,3 3,02
Самостоятелност 3,7 4,1 2,5 4,2 3,5 
Спокойствие при изпълнение на решения 2,1 1,8 1,9 2,7 1,9 
Отговорност 3,4 3,9 4,1 4,1 3,9 

Легенда: ИУ – интерналност при успех; ИН – интерналност при 
неуспех; ИК – интерналност в колегиалните отношения; ИМ – интер-
налност в междуличностните отношения; ИО – обща интерналност.  
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Вариационният анализ на данните за експерименталната и 
контролната извадка статистически доказва зависимост между 
поведенчески особености на личността, произтичащи от локу-
са на контрола, и социално-когнитивните процеси в групата. 
(Данните в таблица 4 имат предвид оценки за социално-
когнитивните процеси в норма и над норма, според стандарти-
зираните норми на Социометричната скала).  

Вариационният анализ е съобразен с критериите: средна 
оценка ≥ 1 при 5-степенна нормативна скала за интернален ло-
кус на контрола; разликата между минималната и максималната 
оценка е не по-малка от единица (според 5-степенната скала за 
оценяване в стенове); оценките ≥ 1 са повече от 75%. 

Целенасочените възпитателни въздействия в експеримен-
талните групи за обучение поставят всеки студент в активна по-
зиция спрямо останалите и спрямо себе си. Тази социално-
когнитивна активност изгражда умение за осъзнаване на 
собствените характеристики и възможности, сравняването 
им с другите и интегриране на отговорности за себе си и за 
околните. По този начин студентите стават по-устойчиви в 
ситуациите, по-добре ги разбират, проявяват самостоятел-
ност и реагират автономно на методите на работа в групата.  

Освен това диагностичното наблюдение върху отношението 
и поведението на субектите в групата в процеса на активното им 
общуване в процеса на обучение очертава връзка между основ-
ната насоченост на личността и локализацията на контрола.  

В случаите, когато водещи за личността са насочеността 
към общуването, емоционалните отношения с околните и стре-
межът й към социално одобрение в съвместни дейности, тя про-
явява често самостоятелност и увереност в себе си, дружелюб-
ност и честност, справедливост в отношенията и оценките си, 
спокойно и отговорно взима решения и се стреми да ги постиг-
не. Подобни са личностните прояви на изследваните субекти в 
групата с водеща насоченост към дейности: интересите им към 
деловите проблеми и деловото сътрудничество в целенасочена 
дейност се съпътстват преди всичко от прояви на самостоятел-
ност, отговорност и увереност в себе си. 

Оказва се, че когато водеща за студентите е насочеността 
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към себе си, те са склонни към съперничество и агресивност. Та-
зи нагласа ги прави по-раздразнителни и тревожни, което от своя 
страна опосредства тяхната враждебност, несправедливост и не-
искреност в поредица от ситуации на общуване в групата. 

Резултатите от наблюденията се потвърждават от статисти-
чески значимите корелации (при ниво р ≤ 0,0001) между данните 
от изследването за локализацията на контрола – при успех, не-
успех, в колегиалните и междуличностните отношения отноше-
ния, и приоритетната насоченост на личността – към себе си, 
към общуване, към дейност: 

Очевидно е, че нагласата на студентите да се вглеждат в 
собствените си качества и умения, сравнявайки се с членовете 
на групата, формира у тях както умение за съзнателно контроли-
ране на междуличностните им взаимоотношения, така и усет за 
намиране на вътрешните причини при неуспех. Преживяването 
на собственото Аз в процеса на общуване в групата е предпос-
тавка за емоционално отношение към неформалните взаимоот-
ношения и проява на чувство за отговорност към тях. Намалява 
броят на студентите, които виждат отношенията си зависими 
преди всичко от партньорите. С тази позиция се свързва и уме-
нието на студента да търси причините в собствените си грешки 
и недостатъци, когато претърпява неуспех. Някои от най-
типичните личностни характеристики, свързани с общата ин-
терналност, се изграждат благодарение на непрекъснатото уп-
ражняване в съответни форми на поведение, необходими за 
участие в работата на групата – дружелюбност, справедливост, 
честност, самостоятелност, вяра в собствените способности. 

3. Целенасоченото възпитателно взаимодействие по от-
ношение на равнища на личностни изяви, свързани с поведен-
ческите тенденции на юношата в социално-когнитивното 
поле на груповите взаимоотношения. 

Зависимост между целенасочено актуализираните и форми-
рани социално-когнитивните процеси и поведенческите особе-
ности на юношата се установяват и при сравнение на емпирич-
ните резултати по скалите от теста на Т. Лири (Таблица 5). Ви-
соки са оценките за студентите от експерименталните групи по 
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първо ниво на скалите за „Доминантност”, „Отстъпчивост”, 
„Добросърдечност”, „Отзивчивост”. С тенденция за по-високи 
оценки са резултатите към второ ниво на скалите за „Доминант-
ност” и „Добросърдечност” и първо ниво по скалите за „Сигур-
ност в себе си” и „Доверчивост”. За останалите скали и равнища 
към тях резултатите в двете извадки (експериментална и конт-
ролна) нямат съществени различия, въпреки че в някои от слу-
чаите, свързани с негативни личностни особености, са малко по-
високи за контролната група. 

Таблица 5.  
Сравнителни резултати за равнища на личностни  
особености в процеса на междуличностни групови  

взаимоотношения 

Равнища на личностна изява – резултати в % 
Експериментални  

групи 
Контролна  
група 

Поведенческа 
тенденция

 
Нива на скалите 1 2 3 1 2 3 
1. Доминантност 46 38 16 20 24 6 
2. Сигурност в себе си 38 50 12 25 57 18 
3. Взискателност 41 51 8 27 64 9 
4. Скептицизъм 32 33 35 36 37 27 
5. Отстъпчивост 48 22 30 27 46 27 
6. Доверчивост 39 54 7 23 66 11 
7. Добросърдечност 54 46 - 38 62 - 
8. Озивчивост 47 53 - 34 66 - 

Освен това в резултат на целенасоченото и системно фор-
миране на социално-когнитивното поле в процеса на възпи-
тателните взаимодействия в групите за обучение се устано-
вяват съществени различия за корелациите между социално-
когнитивни процеси и тримерната зависимост „стил на взаимо-
отношения → поведенческа тенденция → личностни особенос-
ти” (по скалите на Т. Лири):  

Коефициентите на корелации разкриват висока зависимост 
между социално-когнитивните процеси и следните личностните 
характеристики: умение за организиране и ръководство, настой-
чивост и енергичност, емпатийност и деликатност във взаимоот-
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ношенията, отзивчивост, дружелюбност и общителност . 
По-ниски корелации очертават зависимостта между соци-

ално-когнитивните процеси и противоречиви личностни харак-
теристики: съперничество и емоционална лабилност във взъи-
моотношенията, раздразнителност и взискателност към околни-
те, срамежливост и склонност към подчинение.  

Най-ниски корелации със социално-когнитивните процеси 
имат личностни характеристики като деспотичност и властност, 
недружелюбност и враждебност, горделивост и отчужденост, 
несговорчивост и недоверчивост, обидчивост, злопаметност, аг-
ресивност. Но и – склонност към самообвинение, свръхконфор-
мност и боязливост. 

Съпоставката на емпиричните данни за двете извадки по-
казва, че някои от личностните характеристики по скалите за 
Тип насоченост (въпросник на Б. Бас), за Локус на контрола (ме-
тодика на Дж. Ротер) и по скалите за Стил на междуличностните 
взаимоотношения (тест на Т. Лири) се повтарят или тяхната про-
ява очевидно е зависима от останалите. Това ни дава основание 
да направим извадка на онези личностни характеристики, 
които разкриват най-ярко поведенческия потенциал на 
юношата в социално-когнитивното поле на групавете взаи-
моотношения:  

− организираност и енергичност; 
− увереност и настойчивост;  
− самостоятелност и решителност;  
− емпатийност и дружелюбност;  
− отзивчивост и сътрудничество;  
− честност и отговорност.  
Същевременно високите корелации между оценките за со-

циално-когнитивните процеси в експерименталните групи и по-
сочените характеристики на личностно поведение, измерени с 
трите диагностични методи, дават възможност личностните ха-
рактеристики да бъдат видяни като променливи във факторен 
модел (таблица 6). 

С най-значими коефициенти по отношение връзката си със 
равнището на протичане на социално-когнитивните процеси в 
групата за обучение се открояват поведенчески особености, 
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свързани с проявите на общителност и емпатийност, организи-
раност и настойчивост, честност и отговорност. 

Таблица 6.  
Индивидуална адекватност и комуналност на  

променливите към модела на зависимостта между  
личностните характеристики и социално-когнитивните 

процеси в групата за обучение  

Променливи MSA Комуналност 
Емпатийност 
Дружелюбност 
Организираност 
Общителност 
Енергичност 
Сътрудничество 
Увереност 
Независимост 
Настойчивост 
Самостоятелност 
Решителност 
Честност 
Отговорност 
Скромност 
Отзивчивост 

0.84 
0.72 
0.88 
0.81 
0.74 
0.79 
0.77 
0.67 
0.84 
0.64 
0.76 
0.81 
0.86 
0.59 
0.79 

0.90 
0.80 
0.79 
0.87 
0.90 
0.75 
0.85 
0.87 
0.79 
0.85 
0.83 
0.87 
0.75 
0.69 
0.91 

При ниво р ≤ 0.001 

4. Социално-когнитивна и интерперсонална интелиген-
тност в групата за обучение 

Изследване на студентите от експерименталните групи със 
„Скалата за интерперсонална интелигентност” (Бърмъс-
тър/Фърман) и съпоставянето на оценките с резултатите от въп-
росника на Бас дава възможност да се проследи още една взаим-
на зависимост: от една страна личностната насоченост и свърза-
ните с нея поведенчески особености и от друга – междуличнос-
тната „компетентност” (таблица 7).  

Преобладават високите корелации със съотношенията „О”, 
„Д”, „А” и „Д”, „О”, „А”. Прави впечетление обаче, че инициа-
тивността в поведението има високи корелации със съотноше-
нията, в които водеща е насочеността към А-за. Най-ниски са  
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Таблица 7.  
Матрица на корелациите между личностната насоченост (по 
Бас) и областите на интерперсоналната интелигентност (по 

Бърмастър/Фърман) 

Области на интер-
персонална инте-
лигентност → 

Съотношение 
между насоче-
ност“А”,”О”,”Д 

Ини-
циа-

тивност

Нега-
тив-на 
асер-
тив-
ност 

Отк-
ри- 
Тост 

Емоцио-
нална 

подкрепа

Преодоля-
ване на 
конфлик-

ти 

Меж-
ду- 

Поло-
ва 

компе-
тент-
ност 

О ≥ Д ≥ А 0.7658 0.1668 0.8458 0.8761 0.9011 0.8112
О ≥ А ≥ Д 0.9341 0.3548 0.7361 0.7455 0.7685 0.6798
Д ≥ О ≥ А 0.8563 0.2650 0.8004 0.7231 0.7431 0.7589
Д ≥ А ≥ О 0.6651 0.5431 0.5987 0.5476 0.5688 0.6341
А ≥ Д ≥ О 0.7736 0.7786 0.3681 0.3879 0.3289 0.4876
А ≥ О ≥ Д 0.7210 0.8533 0.3986 0.4644 0.5879 0.6001

корелациите с останалите области и съотношенията „А”, „О”, 
„Д” и „А”, „Д”, "О”. Коефициентите на корелация показват, че 
всички области на интерперсоналната интелигентност, с изклю-
чение на „негативната асертивност”, се намират във взаимна за-
висимост с емпатийното отношение към околните, потребността 
от общуване и извършването на съвместни дейности, чрез които 
личността се стреми към социално одобрение и сътрудничество. 
Твърде ниска е или няма корелация между интерперсоналната 
интелигентност като цяло и преобладаващата интровертна насо-
ченост на личноста, склонността към съперничество, потреб-
ността от получаване на възнаграждения и прояви на агресив-
ност в тази посока. По отношение на „негативната асертивност” 
се оказва, че тя корелира точно с тези личностни прояви.  

Като се има предвид сходството на резултатите от корела-
тивния анализ на данните от оценките за социално-когнитивните 
процеси и типовете насоченост, се разкрива една значима въз-
можност за поетапно осъществяване на възпитателни влияния 
по посока на връзката: 
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социално-когнитивна активност 
↓ 

интерперсонална интелигентност 
↓ 

насоченост на личността 
↓ 

характеристики на личностното поведение 

Същевременно в тази зависимост се включват и равнището 
на Субективния контрол и Стила на взаимоотношения с произ-
тичащите от тях личностни характеристики. Променливите, кои-
то имат най-висока индивидуална адекватност във факторния 
модел на зависимостта между социално-когнитивните процеси и 
личностните характеристики (Таблица 6), корелират избирател-
но с областите на интерперсоналната интелигентост. Най-висо-
ките корелации се установяват както следва:  

− “емоционалната подкрепа” – с емпатийност, общител-
ност, отговорност;  

− “откритост” – с емпатийност, общителност, честност; 
− “преодоляване на конфликти” – с ематийност, организи-

раност, общителност, честност, отговорност; 
− “инициативност” – с организираност, настойчивост, отго-

ворност; 
− “междуполова компетентност” – с емпатийност, органи-

зираност, общителност, честност, отговорност. 
Негативната асертивност има най-ярко изразена несъвмес-

тимост с емпатийност, дружелюбност, сътрудничество, честност, 
отговорност, скромност, отзивчивост.  

Средният коефициент на корелация на всички области от 
Интерперсоналната интелигентност (с изключение на негативната 
асертивност) с диагностицираните личностни характеристики е 
най-висок при емпатийност, дружелюбност, общителност, сътруд-
ничество, увереност, решителност отзивчивост. Като количестве-
на изразеност това е 53.33% от личностните характеристики, 
включени като променливи в Модела на зависимостта: социал-
но-когнитивните процеси – личностни характеристики. 

Получените резултати доказват влиянието на социално-
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когнитивните процеси върху интерперсоналната интелигент-
ност, като разкриват още едно важно условие по отношение на 
възпитателните влияния, свързано със стимулирането на соци-
ално-когнитивните процеси и формирането на междуличностна 
компетентност: индивидуалната съвкупност от личностни ха-
рактеристики и форми на поведение е от една страна следствие 
от социално-когнитивната активност в групата, но от друга 
страна – опосредства проявите на интерперсоналната интели-
гентост в съответствие с индивидуално очертаните съотношения 
между личностните характеристики на конкретния субект. 

5. Практически насочени обобщения и изводи от диаг-
ностиката на зависимостта между социално-когнитивните 
процеси в група за обучение и поведенческия потенциал на 
юношата. 

Водеща роля в процеса на общуването в група имат социал-
но-когнитивните процеси, които поддържат високото ниво на 
социално-поведенческа активност на личността. Социално-
когнитивните процеси активират поведенчесия потенциал на 
юношата в групата, свързан с изява на собстените личностни ка-
чества, позитивно преструктуриране на личностната насоченост, 
създаването на баланс между устойчиви особености на поведени-
ето и начини за осъществяване на междуличностните взаимоот-
ношения, интереси и ценности, отношение към себе си и другите. 

Социално-когнитивните процеси в групите на юношите са 
изключително динамични и тяхната ефективност е функция както 
от значимостта и насочеността на собствената активност в дей-
ностите, извършвани в групата, така и от степента на удовлетво-
реност на студентите от междуличностните и възпитателни-
те взаимоотношения. От една страна, междуличностните взаи-
моотношения в групата създават условия за всеки участник да ре-
агира на събитията в съответствие със собствената си субективна 
реалност. От друга страна обаче, нейното динамизиране е резул-
тат от целенасочен възпитателен процес по посока на постигане 
на действеност и рефлексивност, осъществяване на връзката меж-
ду социално-когнитивните процеси и потенциалните поведенчес-
ки особености на личността, усвояването на ценностни нагласи и 
интегриране на личностни характеристики. Социалната и профе-
сионална нагласа на студента, която е продукт на връзките между 
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комуникативните, социално-когнитивните и емоционални проце-
си, се превръща в регулатор на индивидуално и социално ниво. 
На социално ниво – протича развитието на социалния и професи-
оналния Аз, а на индивидуално ниво – развитието на Аз-образа и 
ценностната идентичност. Този процес на личностно и социално 
идентифициране намира израз в Аз-концепцията на студента, коя-
то се превръща в средство за вътрешна съгласуваност между 
възпитателната насоченост и преживяването на опита, оцен-
ката и самооценката, очакванията и реализацията им във въз-
питателните взаимоотношения.  

Целенасочените възпитателните взаимоотношения в гру-
пата дават възможност да се регулират, динамизират и насочват 
социално-когнитивните процеси. Това поставя всеки студент в 
активна позиция както спрямо познавателното съдържание, така 
и спрямо спрямо себе си и околните. Осъществява се когнитивна 
обработка на емоционалния и социалния опит, натрупан в про-
цеса на груповата работа, удовлетворяват се естествените пот-
ребности от общуване, от сътрудничество и солидарност, от съг-
ласие и опозиция, от социална подкрепа и самостоятелност, от 
изява и самоактуализация.. 

Социално-когнитивната активност в групата е в основата 
на личностното присъствие и автономност на студентите в гру-
повите ситуации, което формира както по-устойчиви и по-
мотивирани форми на поведение, така и личностно отношение и 
нагласи, умението за осъзнаване на собствените характеристики 
и възможности, сравняването им с другите и интегриране на от-
говорности за себе си и за околните.  

Едновременното използване на възпитателни средства за 
социално-когнитивно стимулиране на юношите в процеса на 
груповите взаимоотношения влияе пряко както върху познава-
телното, емоционалното и социално-професионалното им пове-
дение, така и върху ценностната им ориентация и оценка. Съ-
щевременно социално-когнитивните процеси са важна част от 
когнитивната основа на възпитанието на юношите в процеса на 
практическо усвояване на поведенчески форми и подреждане на 
ценностите в субективния план на личността.  



НАДЕЖДА ВИТАНОВА 

 71

Използвани литературни източници 

Витанова, Н. Методи за изследване на социалното и когни-
тивното развитие на детето. С., 2001. 

Витанова, Н. Обучение на студентите в група за собствен 
опит и формиране на личностната им готовност за социална рабо-
та. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, 2003/том 96. 

Витанова, Н. Възрастова сензитивност в развитието на детето 
и „валоризираното възпитание”. – В: сп. Педагогика 2002, 9. 

Димитров, Л. (съст.), За един по-хуманен свят: утопия и ре-
алност, С. 2001. 

Димитров, Л. Традиции, съвременност, възпитание. С., 
1996. 

Димитров, Л. Развитие и реализация на децата през ХХІ 
век. – В: сп. Педагогика 2002, 4. 

Eysenk, M., M. Kean, Cognitive psychology. A student’s 
Handbook Hillsdale: Erlbaum, 1998. 

Forgas, J. (ed.) Social cognition. London, 1981. 
Hanser, M. The evolution of communication. Cambridge, 1996. 
Homans, G. Social behaviour as exchange, in: Interpersonal 

Dynamics, Illinois, 1984. 
Lewin, M. Scientific method and the adversary model. Amer. 

Psychol. v. 29, 1994.  
Lewin, K. Behaviour and development as a function of the total 

situation. – In: Manuel of child psychology (ed. L. Carmichael). N.Y. 
1984. 

Mc David, J., H. Harrari, Psychology of social behaviour. N.Y., 
1993. 

Rapport on the development of education. Unesco, 1990. 
Rapport mondial su l’education. Unesco, 1991. 
Tajfel, H. Human group and social categories: studies in social 

psychol. Cambridge,1981. 

Контактна информация за автора 

проф. дпн Надежда Витанова,  
преподавател в Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“  
nadia_vitanova@yahoo.com 



 72

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОТО УЧЕНЕ 
КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-ПЛАВЕН 
ПРЕХОД ОТ ДЕТСТВО КЪМ ЗРЯЛОСТ 

Владимир Чулев 

SOCIAL- EMOTIONAL LEARNING 
AS AN OPPORTUNITY FOR A SMOOTHER 

TRANSITION FROM CHILDHOOD 
TO MATURITY 

Vladimir Chulev 

Abstract: This text reviews possible options for social-
emotional learning to build strategies to ease the transition from 
childhood to maturity and the hypothesis that social-emotional 
learning should be integrated in higher degree in the pedagogical 
practice. 

Key words: social-emotional learning, childhood, feelings, 
self-improvement 

В настоящия текст се разглеждат възможностите на социал-
но-емоционалното учене да подпомогне изграждането на страте-
гии, които да предоставят по-плавен преход от детство към зря-
лост. Направен е и опит да се защити хипотезата, че то трябва да 
бъде използвано в по-голяма степен в педагогиката, както в тео-
ретичен контекст, но така също и за да бъдат по-лесно постигна-
ти целите й в практиката. 

Социално-емоционалното учене (СЕУ) в дефинитивен план 
би могло да се формулира като „процес, чрез който децата и въз-
растните усвояват и прилагат ефективно знания и умения, необ-
ходими за разбирането и управлението на емоциите; планиране-
то и постигането на заложени цели; изпитването на емпатия и 
показване загриженост към другите; създаването и поддържане 
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на позитивни взаимоотношения и отговорното вземане на реше-
ния“ [9], като детство се разглежда периода, в който детето юри-
дически все още не е навършило пълнолетие, което и предполага 
участието му в образователната система. Зрелостта в текста е 
дефинирана от Е. Ериксен, който описва един от стадиите на 
развитие с тази дефиниция, чието начало започва при навършва-
не на 35 години, а преходът между двете се намира в рамката на 
предходния стадий, който обхваща периода между навършването 
на 20 и достигането 35 години, според автора [по 2, с. 86]. М. 
Ноулис описва възрастния човек чрез четири определения – би-
ологическо, юридическо, социално и психологическо [по 1, с. 
151]. Детството е период на развитие, който предхожда опреде-
лянето на даден човек като възрастен, поради което следва да се 
разглежда като период, през който детето не е достигнало усло-
вията на посочените дефиниции, а именно достигане на възраст-
та, на която може да се възпроизвежда, придобиване на равни 
граждански права, да изпълнява специфични социални роли и да 
бъде сформирана „Аз-концепция“, а преходът между двете е пе-
риод, в който е изпълнена поне една, но не всички дефиниции. 
Важно е да се отбележи, че в българския език думите чувство и 
емоция са синоними и имат едно определение – „Психическо 
състояние на човек като отношение към това, което възприема, 
преживява; душевно преживяване“ [7]. 

Периодът на младост според Е. Ериксен включва като за-
дължително условие здравото чувство на идентичност и разг-
лежда любовта като главно качество. Усещането за идентичност 
изисква познаване на собствените нужди, емоции, чувства и изг-
радена ценността система, а любовта по дефиниция също е чув-
ство. Ценностната система на човек представлява отношението 
му към събития, идеологии и нагласи, според която той предп-
риема определени действия в различни ситуации. Нейното изг-
раждане изисква познаването на чувствата, които те предизвик-
ват у него. В периода на зрялост Ерискен описва стремежа да се 
актуализира вече създадената идентичност и грижата за другите 
на генеративните възрастни, което е свързано също с познаване 
както на собствените чувства, така и на тези на околните. Из-
пълняването на определени социални роли, които са присъщи на 
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възрастния според М. Ноулис, също изисква различни социални 
и емоционални компетентности. Ролята на работещ изисква со-
циални умения за работа в екип, комуникация и изпълнението на 
задълженията и отговорностите на работното място. Ролята на 
родител и съпруг изисква както социални, така и емоционални 
компетентности, тъй като е обвързана с разбирането и изразява-
нето на чувства. Формираната „Аз-концепция“ също изисква чо-
век да има познания за собственото си място в света, задължи-
телно условие за което е той да разбира и контролира своите 
действия и желания, които са продиктувани от чувствата, които 
изпитва. Тези два възгледа поставят емоционалната интелигент-
ност като неизменна и необходима част от компетенциите, които 
човек трябва да притежава, за да бъде определен като зрял. Под-
помагането на този процес би следвало да става чрез социално-
емоционалното учене. 

В повечето училища социалният елемент е ограничен до 
групирането на определен брой деца, които са заедно по време 
на учебния процес. С течение на времето децата започват да изг-
раждат своята индивидуалност, което води до наличието на раз-
лични конфликти между тях, но много често помощта от учите-
лите и възпитателите липсва или се проявява когато определен 
конфликт ескалира прекалено много. В училище подрастващите 
създават най-много социални контакти както с връстници, така и 
с по-малки или по-големи деца и възрастни. Децата претърпяват 
множество личностни промени в учебната среда, но подходът от 
страна на образователната институция към тях остава в по-
голяма степен един и същ. Когато подрастващите започват да 
изпитват по-силни и нови емоции към тях обикновено остава 
изискването задължително да бъдат спокойни и лишени от емо-
ции по време на педагогическия процес, като най-честата при-
чина за това е той да не бъде възпрепятстван. Независимо дали 
факторите за това са недостатъчната подготовка на професиона-
листите за справяне с подобни проблеми, ограниченото време 
или невъзможността за индивидуален подход по време на учеб-
ния процес, случаите в които учителите и възпитателите помагат 
на децата за разбиране на техните чувства и справяне с емоциите 
им са рядкост. Това създава проблем, който към момента няма 
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практическо решение, тъй като фокусът към учебния материал в 
училище не позволява да се работи достатъчно с подрастващите 
в посока емоционалната им интелигентност, която от своя стра-
на е задължителна за достигането на зрялост от децата. Справя-
нето с детските социални и емоционални потребности се деле-
гира на родителите и на връстници, които най-често не са про-
фесионалисти, способни да окажат нужната ефективна помощ и 
подкрепа. В модерния свят се наблюдава тенденцията родители-
те да отделят повече време на работа, опитвайки се да удовлет-
ворят физическата потребност на децата, което намалява още 
повече възможностите на детето да се справи с новите емоции и 
ситуации, през които преминава. Това води до наличието на 
юридически възрастни (пълнолетни според закона), които не са 
социално и емоционално зрели и компетентни, но от които това 
се изисква, в следствие на което в тях назряват още повече емо-
ции, които не могат да разберат и с които често не могат да се 
справят. 

Организацията за академично, социално и емоционално 
учене (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 
преводът на наименованието е авторски – на В.Ч.) определя пет 
основни компетенции на социално-емоционалното учене: 
самопознание, самоуправление, социално разбиране, умения за 
общуване и отговорно взимане на решения [5]. Тя предлага и 
интерпретация на тези компоненти, като ги описва и ги дефини-
ра. Самопознанието означава да знаеш своите силни и слаби 
страни, с обосновано самочувствие, оптимизъм и през съзнание-
то на възрастен. То представлява способността да познаваш соб-
ствените си емоции, мисли и ценности и как те влияят на пове-
дението, да оцениш точно силните и слабите си страни. Ключо-
вите компетенции, които трябва да бъдат усвоени са идентифи-
цирането на емоции, точната представа за собствената личност, 
приемането на силните си страни, самочувствие и способността 
да разбираш с какво може да допринесеш като част от дадена 
група. Самоуправлението е ефективното справяне със стреса, 
контрол на инстинктите и самомотивацията за поставяне и пос-
тигане на цели. Тя представлява успешното контролиране на 
емоциите, мислите и поведението в различни ситуации, ефек-
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тивното справяне със стреса, възможността да се мотивираш и 
способността да поставиш и да работиш за постигане на лични-
те и академични цели. Ключовите компетенции са контрол на 
инстинктите, справяне със стреса, самодисциплина, самомоти-
вация, поставяне на цели и организационни умения. Социално-
то разбиране е разбирането на чуждата гледна точка, проявята 
на емпатия, включително и към различни раси и култури, разби-
рането на социалните и етичните норми на поведение и позна-
нието на семейните, учебните и обществените ресурси и въз-
можностите за подкрепа. Ключови компетенции са емпатията, 
разбирането на чуждата гледна точка, приемане на разнообрази-
ето и уважението към околните. Уменията за общуване включ-
ват провеждането на чиста комуникация, активно слушане, ра-
бота съвместно с останалите, устояване на социалния натиск, 
конструктивно справяне с конфликти и търсенето на помощ, при 
необходимост. Те представляват способността да установиш и да 
поддържаш здравословни и удовлетворяващи взаимоотношения 
с различни индивиди и групи. Ключови компетенции са комуни-
кацията, изграждане на взаимоотношенията, социалната анга-
жираност и работата в екип. Отговорното взимане на решения е 
способността да правиш конструктивни избори относно личното 
поведение и социалните взаимодействия, базирани на етичните 
норми, безопасността на участниците и социалните норми, реа-
листичната представа за последствията от различни действия. 
Ключови компетенции са и идентифицирането и разрешаването 
на проблеми, анализирането и оценяването на ситуации, разсъж-
даването и етичните отговорности [4, авторски превод – на В.Ч.]. 

Чрез социално-емоционалното учене, освен усвояване на 
компетентностите, в краткосрочен план се подобрява и отноше-
нието към околните, включително и към образованието и учи-
лището и се постига по-ползотворна учебна среда, а в дългосро-
чен план то води до по-малко поведенчески и емоционални 
проблеми, повишаване на академично представяне и позитивно 
социално поведение [6, авторски превод – на В.Ч.]. 

В модерния свят информацията е общодостъпна и все по-
голяма част от децата имат достъп до все повече информация. Пе-
дагогиката към момента не е адаптирана (или по-точно хората, 
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които я реализират) към тази реалност, като все още служи главно 
за предаване на информация на децата, които все по-рано получа-
ват достъп до модерните технологии, чрез които мигновено могат 
да намерят и получат същата тази информация, предоставена по 
интерактивен начин. Децата по-трудно запазват концентрация по 
време на учебния процес и са все по-незаинтересовани към учеб-
ното съдържание и усвояването на предаваните знания, тъй като 
начинът на представяне на информацията контрастира рязко на 
интерактивните и забавни начини, до които имат достъп, а самата 
информация не се възприема като ценна, тъй като при нужда мо-
же мигновено да бъде набавена с помощта на съвременните тех-
нологии. Подобна ситуация създава нови чувства и емоции за 
учениците, които те не са способни да разберат напълно и с които 
не са способни да се справят. За да бъде преодолян този проблем, 
както и да се повиши доверието в идеята ползата от училището, 
се изисква децата да бъдат провокирани и да учат чрез емоции и 
съпреживяване, което е показателно за необходимостта от интег-
рирането на социално-емоционалното учене в педагогическата 
практика. 

Чрез социално-емоционалното учене децата откриват, че 
светът не се състои само от информация и извършването на оп-
ределени действия, те опознават един нов свят, в който действи-
ята са резултат от емоциите, които изпитват. Научават се да раз-
познават и контролират своите чувства, разбират индивидуални-
те различни, приемат различните хора и емоции, научават се да 
оценяват ползите от социализацията и работата в екип, както и 
да разпознават своята отговорност. По този начин те се превръ-
щат в компетентни първо да намерят своята идентичност, а пос-
ле и мястото си в света. Когато разберат този нов за тях свят, 
подрастващите се подготвят за взаимодействията в обществото, 
социализирането с други хора в и извън училище, за разбиране-
то и справяне с реални житейски ситуации, вместо да попадат 
изведнъж, неочаквано за тях, в отношения и ситуации, които не 
познават и не могат да разберат. Достигането на зрялост изисква 
всеки човек да разполага със знания, умения и компетенции, ко-
ито да спомогнат при изпълняване на новите социални роли, в 
които попада. Създаването на трайни взаимоотношения с други 
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хора в интеркултурния свят, в който живеем, изискват познаване 
и приемане на различията, разграничаването на различните емо-
ции, справяне с нови проблеми и ситуации, създаването и отсто-
яването на личността спрямо приетите норми и социални уме-
ния, които децата в миналото са усвоявали главно в семейната 
среда. В съвременния свят ролята на семейството намалява, по-
ради по-голямата заетост в работата на двамата родители, както 
и от липсата на доскоро приеманото като традиционно семейст-
во, при което двамата родители живеят заедно с децата. При 
липсата на подобна среда децата нямат модели, които да при-
познаят като свои, както и нямат толкова време, колкото са има-
ли преди, да разговарят с доверени за тях възрастни, каквито са 
родителите, за своите чувства; не получават механизмите за раз-
познаването им и справянето с тях. Когато едно дете премине 
през детството по този начин то се превръща във възрастен чо-
век, който тепърва се сблъсква с нуждата от разбиране на емо-
циите, с необходимостта от приемане на различията, с взаимо-
действието с други индивиди и необходимостта от социални 
взаимодействия. Това го поставя в ситуация на един неочакван 
за него преход от детство към зрялост, който е стресиращ, тъй 
като не разполага с необходимите умения и компетенции за 
справяне с новите за него ситуации. 

Имах възможност през лятото на 2019 г. да работя с деца на 
възраст 13-16 г. на летен лагер, организиран от Център за при-
общаващо образование (от скоро с ново название Сдружение за 
споделено учене ЕЛА), където за 5 дни целодневно децата бяха 
поставяни в ситуации на социално-емоционално учене. Децата 
бяха от различни населени места и част от тях за първи път из-
лизаха извън своята общност и се сблъскваха с връстници и въз-
растни, които имат различни възприятия от тях. В началото де-
цата изпитваха затруднения да се сближат с връстниците си от 
други населени места, но след като им беше обяснено, че други-
те не възприемат нещата задължително по техния начин и че по-
ведението им е в резултат на тези различия те много бързо пре-
възмогнаха различията си и се сплотиха помежду си, като създа-
доха приятелства и си помагаха. По време на лагера възникваха 
междуличностни конфликти, които бяха разрешавани най-добре, 
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когато специалист помагаше на децата да разберат защо са се 
почувствали по даден начин, както и когато им беше обяснено 
обяснени защо връстници им не се чувстват по начина, по който 
те са очаквали. Моите наблюдения от тази практика потвържда-
ват необходимостта от интегриране на социално-емоционалното 
учене в педагогическата практика, понеже когато на децата 
просто се предава информация те са силно незаинтересовани, 
като са разсеяни от емоциите, които са изпитвали преди да за-
почне образователния процес или очакват с нетърпение други 
дейности, които смятат за по-интересни. Когато се отдели време 
за разпознаване на емоциите на децата в групата и се спомогне 
за тяхното разбиране, както и когато информацията или дейнос-
тите бъдат представени чрез емоциите и тя бъде адаптирана към 
техните чувства те по-лесно възприемат материала. 

Чрез социално-емоционалното учене децата опознават себе 
си по-добре, което им помага не само да израснат като пълно-
ценни възрастни, но и да разберат сами по какъв начин и как 
учат по-добре, което спомага и за учебния процес. Те също така 
достигат по-високо ниво на разбиране не само за себе си, но и за 
околните, включително връстниците им, като по този начин по-
лучават възможност да разбират хората около себе си, да изпит-
ват емпатия и да изграждат по-трайни и пълноценни отношения 
с тях. Ситуациите, в които децата попадат извън училище влияят 
на учебния процес, тъй като предизвикват у децата емоции, с 
които те не могат сами да се справят на момента и пренасят тези 
емоции в училище. Ако те получат чрез социално-
емоционалното учене компетенциите да се справят сами с тях, 
както и ако учителите разпознават техните емоции, резултатът 
би се отразил в изглаждането на по-добра атмосфера в класната 
стая и би спомогнал за подобряване на учебния процес. Често 
децата очакват мигновени резултати за положението от тях уси-
лия и ако тези резултати не отговарят на очакванията, подраст-
ващите могат лесно да бъдат демотивирани, тъй като светът из-
вън училище става все по-динамичен и в него децата свикват на 
момента да получават поощрение за извършените от тях дейнос-
ти. Липсата на тази очаквана реакция може да доведе до чувство 
на неудовлетвореност и разочарование. Отсъствието на меха-
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низми за разпознаване и справяне с тези чувства може да се пре-
върне в причина детето да се откаже и да спре да полага усилие, 
като по този начин то няма да се научи на търпение, което изис-
ква полагането на усилия в продължителен период от време за 
постигане на поставените цели. За децата в началното училище 
ученето е интересно и привлекателно поради вроденото им лю-
бопитство, но с течение на времето интересът към дадени пред-
мети или учебния процес като цяло естествено може да намалее. 
Социално-емоционалното учене предоставя възможност то да 
продължи да бъде интересно и да се съхрани положителното от-
ношение към него като помага на децата да изследват новите и 
интересни за тях емоции и по този начин подхранва любопитст-
вото им, както и да повиши мотивацията им за активно включ-
ване в образователния процес. 

Като добра практика на социално-емоционалното учене 
може да се разгледа поздрава с учителя преди началото на учеб-
ния процес на влизане в класната стая. При него учителят пре-
доставя възможност на всяко дете да се да реализира поздрав с 
него по избран от него начин, например с ръкостискане, прег-
ръдка, индивидуален сигнал или друго. По този начин всяко дете 
получава индивидуално отношение, получава възможност да из-
рази моментните си емоции по избран от него начин, като така 
учебният процес не бива възпрепятстван от усещанията, пред-
хождащи учебните занятия, а точно обратното – повишава моти-
вацията на учениците да учат и спомага за сплотяването им с 
учителя. Друга добра практика в сферата е използването на емо-
циометър. Емоциометърът представлява табло, което е разгра-
фено на четири квадрата, които посочват нивото на енергия 
(ниско и високо) и чувствата (приятни и неприятни). На него де-
цата веднъж, при влизане в стаята, или няколкократно по време 
на деня, определят в кой квадрат се намират според нивото им 
на енергия и чувствата им. Това позволява на учителя да разбере 
и контролира емоциите на групата, както и индивидуалните на 
всяко дете и да идентифицира наличието на проблеми извън 
училище, когато някой за продължителен период от време де-
монстрира нетипично отрицателни емоции. За подрастващите 
позитивите са разбирането, че емоциите се променят с течение 
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на времето, че всеки има индивидуални чувства и настроение, 
което ги кара да адаптират поведението си спрямо настроението 
на събеседника. Сред множеството ползи от използването на то-
зи метод се нареждат и разпознаването на собствените и чужди-
те емоции и усещания, овладяването им, с което се контролира и 
нивото на агресия, което от своя страна води до разрешаването 
на конфликти по социално приемлив начин. Децата, които са 
емоционално балансирани е по-вероятно да внимават повече в 
учебния процес и имат възможност да запомнят, преработват и 
свързват с логически връзки нова информация, което да доведе и 
до по-добри резултати в училище. 

Лорън Кацман твърди, че социално-емоционалното учене 
води до по високи резултати от ученето и подобрява поведение-
то на учениците, като влиянието е общо и дългосрочно. То по-
добрява житейските резултати и може да подпомогне намалява-
нето на бедността и да увеличи икономическата мобилност [3]. 

Според доклада на PISA за 2018 г. учениците в България са 
на едно от последните места по отношение на съпричастността с 
жертвите на тормоза към връстници на база съгласие с посоче-
ните в проучването твърдения в сравнение с останалите страни, 
участвали в проучването. По-нисък процент на съгласие с мне-
нието „Дразня се, когато никой не защитава децата, които биват 
тормозени“ е налице само в три държави – Мароко, Йордания и 
Казахстан. Децата от България, съгласили се с твърдението 
„Добре е да помагаме на деца, които не са способни да се защи-
тят“, са най-малко на брой, заедно с тези Мароко. По-нисък про-
цент на съгласие, от този на подрастващите в България, с изказ-
ването „Чувствам се лошо, когато друг ученик е жертва на тор-
моз“ е налице само при Беларус, Казахстан и Мароко. На твър-
дението „Харесва ми, когато някой се застъпи за деца, който би-
ват тормозени“ само в Казахстан, Индонезия и Мароко имат по-
малък процент на деца, които са съгласни [8, с. 53]. 

Това е ясен показател за липсата на емпатия у децата в Бъл-
гария, в сравнение с останалите страни, участвали в проучването. 
Невъзможността за проява на емпатия и липсата на негативно от-
ношение към подобни ситуации, в които връстниците им биват 
тормозени е следствие от невъзможността на децата да разберат 
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чувствата, които жертвите на тормоз изпитват, емоциите, които 
подтикват тормозещите, както и разграничаването на емоциите и 
действията на добри и лоши. Чрез социално-емоционалното уче-
не децата ще могат по-добре идентифицират социално приемли-
вите действия, да ограничават социално неприемливите импулси 
чрез разбиране и контролиране на емоциите си и биха били по-
склонни да проявяват емпатия към околните. 

Чрез социално-емоционалното учене у подрастващите се 
възпитават умения, които има помагат да учат много по-
ефективно, ако по време на урока учителите се стараят да разви-
ват техните социални умения, емоционални компетентности и 
нагласи, като въвеждат всякакъв тип игри и дейности, които отчи-
тат емоционалното състояние на учениците, помагат за концент-
рацията и намаляват нивото на тревожност и стрес, което позво-
лява на децата да запомнят по-лесно учебния материал и да бъдат 
по-възприемчиви към нови знания. Също така социално-
емоционалното учене играе важна роля за климата в класната стая 
и вероятността подрастващите да се ангажират с позитивно пове-
дение е много по-голяма, когато са отчетени техните емоционал-
ни потребности. Социално-емоционалното учене е най-прекият 
път за разбиране на децата и за сплотяване класа [9]. То предоста-
вя възможности за изграждане на стратегии за по-плавен преход 
от детство към зрялост, като помага на децата да разберат и овла-
деят емоциите си, с което да бъдат подготвени за предстоящите 
предизвикателства на живота. Социално-емоционалното учене 
трябва да бъде интегрирано в педагогическата практика, тъй като 
ще спомогне за подобряване на учебния процес и повишаване на 
знанията, уменията и компетенциите на учениците. 
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ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД И ФОРМИРАНЕТО 
НА ЦЕЛЕУСТРЕМЕНА ЛИЧНОСТ 

ДО 21 ГОДИНИ 
КАТО ФОКУС НА ПЕДАГОГИКАТА 

Юлияна Янкова 

OVERALL APPROACH 
AND THE FORMATION OF A PURPOSEFUL 

PERSONALITY AGE UP TO 21 YEARS 
AS A FOCUS OF PEDAGOGY 

Yuliyana Yankova 

Abstract: During childhood there are two main pillars of 
support that form the future mature life of the individual. The first 
one is based on the meaningful activities – real actions for real 
purposes throughout the period of life from one to twenty years. The 
second pillar is the loving authority, who supports the child. Family 
and strong connections with the local community have a key role for 
the growth of the child. The path of the formation of mature and 
socially active personalities goes through family values and 
community holidays and traditions. Adolescence is not a separate 
difficult part of growing life. It is directly linked and connected with 
the years before. Adolescence is a bridge to maturity, which is built 
on the solid foundations of childhood. 

Key words: loving authority, family, strong connections with 
the local community 

В глобалния свят, в който живеем, където все повече и по-
вече се чувстваме свързани отвъд океаните и континентите пос-
редством съвременните мобилни технологии; когато можеш да 
отидеш почти до всяка точка на планетата, благодарение на са-
молетите и други средства за пътуване, когато всичко е повече 
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или по-малко лесно достъпно, човечеството се изправя пред 
един проблем – проблемът с младите хора и тяхната апатия към 
живота и света. Днес все повече се поставят въпроси, свързани с 
работата с младите хора и тяхното подпомагане в различни ас-
пекти на живота, като безработица и зависимости. Но много по-
смислено би било, ако педагогиката действаше превантивно – 
ако вместо да търси начини за разрешаване на проблемите на 
юношеството, работеше така, че те изобщо да не бъдат залагани.  

В този смисъл това, което прави Валдорфската педагогика, 
която тази година отбеляза по света своята 100-годишнина от 
създаването си, (наскоро навлязла и в България) е преди всичко 
превантивна, изпреварваща проблемите така, че да не се налага 
да търсим начини за разрешаването им, а те да биват елимини-
рани в зародиш. 

Преди всичко става въпрос за две основни функции на педа-
гогиката – стабилна среда и обучение пряко свързано с живота.  

От момента, в който детето се е изправило на крака и се е 
пуснало да ходи само, до напускане на училището на 19-20 г., то 
има нужда от стабилен и любящ възрастен до себе си. Един въз-
растен, който винаги да го изслуша и да отговори на въпросите 
му, но, ако е достатъчно мъдър и да го подтикне да мисли и само 
да търси правилните отговори. През всяка година от 1 до 14 г. 
Валдорфската педагогика се стреми да стига до детето косвено, 
не директно с отговори, извадени от енциклопедиите, а с при-
казка, метафори, образи. Аналитичното, конкретното мислене и 
търсенето на истината започва едва след 12-14 г. Но дотогава 
фантазията е мостът, по който детето преминава от детството 
към зрелостта. Преди абстрактното да се появи в живота на де-
цата, те минават през всички дейности и занаяти, свързани с би-
та и изкуството. Така на базата на своя собствен житейски опит, 
те ще могат да правят анализи и заключения, които да бъдат 
трайни и обосновани. 

Валдорфските педагози са убедени, че нищо не осакатява 
детската душа толкова силно, колкото извод или дефиниция, ко-
ито са дадени наготово, които не са извлечени на базата на собс-
твен житейски опит.  

„Вие трябва да предлагате на детето такива понятия, които 
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не остават същите, а се развиват, това е отличителната черта на 
живите понятия. А кога инжектирате детето с мъртви понятия? 
Когато непрекъснато му досаждате с дефиниции и го карате да 
учи наизуст... втози случай вие явно разчитате, че когато детето 
стане на 30 г., то ще си служи със същите понятия, които сте му 
предложили в детската възраст. ...дефинициите представляват 
смърт за обучението и възпитанието! Следователно ние трябва 
да характеризираме, а не да дефинираме. А ние характеризираме 
нещата, когато ги разглеждаме от различни гледни точки“ [Щай-
нер, Р., 1995 г. „Общото човекознание като основа на педагогика-
та“, Лекция 9, с. 129]. 

Днес, за съжаление, това все повече не е така в масовото 
училище. Обучението започва още от детската градина, времето 
за игра е заменено с обучителни игри, чрез които лъжем детето, 
че играе, а ранното детско развитие се е превърнало от мода в 
норма. От една страна имаме множество алтернативи, в които 
родителите могат да се объркат коя да изберат, а от друга е дър-
жавното образование, в което контролът и нормативните изиск-
вания на преподаване се засилват с всяка нова учебна година и с 
всяка промяна на нормативната уредба. 

Детството от 1 до 21 г. трябва да бъде съпътствано от една 
обща нишка, цел и посока, която да е осезаема и видима за дете-
то. Това се постига, когато детето от ранна възраст бива включ-
вано в дейностите от бита и бива стимулирано да извършва са-
мостоятелно повече от тях. Чрез преминаването през различните 
занаяти се залагат предпоставки за логическо мислене, търпе-
ние, търсене на повече от едно решение във всяка ситуация. Де-
тето също така трябва да усеща, че човекът и хората около него 
са наясно какво правят, знаят отговорите на въпросите и го водят 
уверено по пътя на порастването. Така то изгражда своето дове-
рие към света, за може, когато навлезе в юношеството да поиска 
да се влее в него и този свят, светът на възрастните, да стане и 
негов. 

Днес, когато все по-малко учители се наемат да изведат де-
цата от класната стая и извън двора на училището, за да ги заве-
дат в музей или на екскурзия, на опознавателна мисия в завод 
или занаятчийска работилница, можем да си представим доколко 
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откъснати от външния свят израстват децата. А е известно, че 
един от ефективните начини за научаване на всичко, пряко свър-
зан с живота, е свързан със занимания извън класните стаи. И 
когато се говори за дуално обучение, нека не забравяме, че по-
добна форма на образование не е нова за България, а тя беше 
широко застъпена, без да се нарича с тази дума, преди полити-
ческите промени от 1989 г. и изчезна със смяната на режима и 
приватизацията, довели до закриването на редица заводи в лека-
та и тежката промишленост. Така се стигна до днешната ситуа-
ция, в която младите хора са все по-малко наясно със света око-
ло тях и все по-изключени от него. Допълнителен фактор за това 
са и новите мобилни технологии, които откъсват децата от реал-
ността и ги въвличат в един фалшив виртуален свят, в който те 
живеят много по-интензивно, отколкото в училище, на работа 
или другаде извън него.  

Разделянето на детството във валдорфската педагогика на 
три периода от по 7 г. – от 0 до 7, от 7 до 14 и от 14 до 21 г. е не-
обходимо само дотолкова, доколкото всеки от тях се характери-
зира с различни специфики и особености, чрез които детето въз-
приема света и учи. Във всеки от тях знанията трябва да му бъ-
дат поднесени по различен начин. Приемствеността и свърза-
ността между отделните училищни форми и институции е от 
ключово значение за здравословното порастване на детето и 
превръщането му в отговорна и зряла възрастна личност. 

Ако от 0 до 7 г. сме работили целенасочено за изграждане 
на волята чрез създаване на навици и преживяване на ритуали – 
детето учи чрез подражание и много малко обяснение от страна 
на възрастния; ако от 7 до 14 г. сме събудили у детето интерес 
към света чрез удивлението и красотата – урокът е произведение 
на изкуството и опит много повече, отколкото дефиниции, които 
се наизустява; а след 14-та година дадем на юношите стойност-
ни идеали, които да преследват, вместо фалшиви модни идоли-
еднодневки от шоу-бизнеса, то преходът от 14 до 21 г. ще пре-
мине без драматични отклонения и сътресения за младата лич-
ност и тя ще бъде готова да даде своя принос към обществото. 

Една от основните причини за ранната наркозависимост, 
употребата на алкохол и бягството във виртуалния свят се коре-
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ни именно в това, че на децата се дават дефиниции наготово, ко-
ето ги превръща в безкомпромисни съдници на своето време и 
заобикалящата ги действителност, не рядко и в малки циници, 
без да са извлекли съжденията си от своя собствен житейски 
опит. Те се превръщат в хора, за които няма нищо свято и дос-
тойно за уважение. Не на последно място такива личности впос-
ледствие стават буквалисти, неспособни да отсяват нюансите и 
различните нотки в съжденията и живота, строги изпълнители 
на буквата на закона, но не и на духа, готови да се подчиняват 
безпрекословно на заповеди. 

Във валдорфската педагогика програмата е пръв помощник 
на учителя във формирането на креативни, здрави и зрели лич-
ности. Ученето става на епохи, като 3-4 или 6 седмици се изуча-
ва един предмет, който включва и наблюдение, и изкуство и 
движение и разказване на истории. Разказването на една главна 
история е друга особеност на валдорфската система, която е съ-
образена с възрасттта на децата. Материалът следва порастване-
то на детето и не се сваля материал от по-горен клас по-рано. 
Темите трябва да съответстват на възприемчивостта на детето 
във всеки отделен момент, а за основа служи „Общото човекоз-
нание като основа на педагогиката“, дадено от създателят на та-
зи система Рудолф Щайнер.  

Така например в първи клас все още преобладава приказка-
та – детето все още живее в един приказен полусън. Във втори 
клас са басните – детето започва да усеща доброто и злото в све-
та и тяхното противоборство, но все още вярва, че животните 
могат да говорят; в III клас е митологията, свързана със сътворе-
нието на света и изгонването на Адам и Ева от Рая. Тук става 
въпрос за един особен период в живота на детето, когато то 
трябва да изгради по нов начин връзката си със света – ако досе-
га то е живяло като едно цяло със света, сега вече разбира, че то 
самото е нещо различно от света и трябва да се научи как да 
преминава към него и да се връща обратно към себе си. Във вал-
дорфската педагогика този период се нарича преминаването на 
Рубикон – той винаги е около 9-тата година плюс-минус няколко 
месеца. Това е и времето, в което децата се учат как се строят 
къща, за да могат да изградят здрави основи на своя оживот. До-
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ри класът бива воден някъде, където има строеж на къща, за да 
могат децата нагледно да видят как се прави това. А след това 
самите те изработват собствени модели на къщи с естествени 
материали и това е заложено в програмата за обучение. 

Веднага след този период, в 4 клас идва скандинавската ми-
тология и Залезът на Боговете. В 5 клас, когато дори физически 
телата на децата са като изваяни гръцки статуи, малко преди пу-
бертета и неговите физически особености и израствания, децата 
изучават митологията на Древна Гърция. За да се премине пос-
тепенно към все по-реалистичната история, като Древен Рим в 6 
клас, Средновековие и открития в 7 клас, Ренесанс и индустри-
ална епоха в 8 клас.  

Така бавно и постепенно детето бива водено към истинския 
свят и светът на мисленето. След 8 клас всичко изброено бива 
отново преподавано, но вече по нов начин и отчитайки готов-
ността за аналатично мислене у юношите и надграждайки досе-
гашното знание. Главните въпроси, на които младият човек тър-
си отговор са какво, как, кой, защо? Тук чувството за хумор на 
учителя има ключова роля, за да подпомогне юношите при по-
растването, когато още не са съвсем укрепнали и зрели и в съ-
щото време вече не са деца. Това е и моментът, в който трябва да 
бъдат заложени идеали – импулси на бъдещето, а половото съз-
ряване е една малка част от процеса, но съвсем не най-главната 
и умишлено трябва да се избягва фиксирането само върху нея. 
Учениците изучават Фауст и Парсифал. 

Пластичното изкуството, което е наравно значимо с матема-
тиката, точните науки и роден език, също е съобразено с въз-
растта на детето. Пластичното изкуство се свързва с промяната и 
порастването на детския организъм – той метаморфозира. Затова 
този вид изкуство е широко застъпено в обучението на всяка 
възраст. В детската градина и I и II клас децата работят с пчелен 
восък, който омеква от пръстите и топлината на ръцете. Едва в 3 
клас детето е готово да се заземи повече и тогава се дава като 
материал работата с глина, след 11-тата година – керамиката, 
дървообработването, металообработване и така постепеннно се 
преминава през различни материали, докато стигнат до работа с 
гипс, каменоделство и накрая мрамор. 
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Във възрастта след 8 клас се засилва още повече връзката с 
реалния живот чрез двуседмичните стажове, които планират 
учениците. Те трябва сами да си уговорят среща с директора на 
дадено предприятие или институция и да се явят на интервю и 
да обсъдят подробностите, свързани с работата. Навлизането в 
живота вече става още по-дълбоко, но все още под влиянието и 
ръководството на ментор. Социалните елементи са засилени – 
учениците стажуват в различни социални заведения като болни-
ци, домове за стари хора, ангажират се с екологични или общес-
твенозначими каузи, което превръща младите хора, преминали 
през системата на валдорфското обучение, в отговорни и реално, 
а не популистки, свързани със света личности. Във валдорфската 
педагогика се смята, че до 12 клас, до завършването на обучени-
ето всяко дете трябва да е открило своето нещо, с което иска да 
се занимава през живота си и това е смисълът и ролята на педа-
гозите – да подпомогнат детето в това откритие. 

През всичките 12 години в училище и преди това в детската 
градина, изцяло липсват състезателния елемент, конкурсите и 
оценките. Вместо тях се стимулира работата по групи и взаимо-
помощта. През целия период децата са подпомагани да изграж-
дат общност, да бъдат част от общност, да развиват социалните 
си отношения.  

Всъщност именно интересът към околния свят е в основата 
на психическото здраве на детето във всеки един от периодите 
на детството, а по-късно и за възрастния. „Терапевтичният лайт-
мотив тук, както и при всяка опасност от пристрастяване е: ин-
терес към света, вместо интерес към собствената личност!“ [Ко-
об, O., 1990 г., „Наркотична консултация; педагогико-терапев-
тични съвети; предпазване в детската възраст; съвети по време 
на кризата; нови пътища на терапия“, с. 137]. 

В 12 клас всеки ученик работи по една тема, която го въл-
нува искрено, през цялата последна година от обучението си. 
Темата трябва да бъде изследвана в дълбочина под ръководство-
то на ментор и представена в края на годината. Няма ограниче-
ние в избора на тема, стига младежът да е свързан дълбоко с нея 
и да бъде вдъхновен в процеса на разработването й. Спектърът 
може да включва – написване на любовен роман, построяване на 
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кораб, роля и употреба на криптовалутите, театърът от древ-
ността до наши дни, как се правят татуировки и поставя пиър-
синг, как се изработва лула, може да бъде книга за отношенията 
между хората и конете, подобрения за колело, изработка на бас-
китара. И разбира се, много художествени творби и изделия на 
изкуството.  

Темата е без ограничение, но изследването трябва да бъде 
(и е) толкова дълбоко, че за ученикът, работил по нея, не би 
трябвало да има никакви тайни по въпроса. Готови материали от 
интеренет не вършат никаква работа, освен за насочване, но на 
практика в повечето случаи става въпрос за ръчна изработена 
творба или пердмет и процесът се преминава стъпка по стъпка в 
детайли. Вмного от случаите учениците, образно казано, са го-
тови веднага след завършване на училище да си отворят собст-
вено ателие за малък бизнес. 

Преминавайки през реални, свързани с практическия живот 
и природата дейности, наред с изкуството и занаятите и без да 
пропускат важността на точните науки, завършилите валдорфско 
обучение навлизат в живота много по-подготвени за него, откол-
кото други свои връстници. Те са сред търсените служители от 
множество IT – компании, и често се изявяват като актьори, пев-
ци, творци със свой почерк и уникалност. 
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СОЦИАЛНАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА 
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЮНОШИ  

Атанас Ангелов Атанасов 

THE SOCIAL ASPECTS OF THE VALUE 
SYSTEM OF CONTEMPORARY 

ADOLESCENTS 

Atanas Angelov Atanasov 

Abstract: The article represents an empirical and theoretical 
research of the social aspect of present-day adolescent value system. 
The author, a philosophy teacher, has done his research on the values 
of students from 9th to 11th grade. As a result, he has found that the 
term “homeland” is not part of the system of social values. Family 
and friendship are pointed out to be their value priorities. The article 
seeks the causes that have brought about the change as well as the 
solution to the problem identified. Is social and state development 
possible without “homeland” as a social value? 

Key words: value, social value, homeland 

Като въведение по темата е нужно да подчертаем нейната 
значимост за индивидуалното и общественото възпитание. Цен-
ностите са осъзнати блага, които определят целите и стремежите 
на човека. Юношеството се характеризира с начало на себеосъз-
наване и самоопределяне. Юношата търси ценности, към които да 
се стреми и които да осмислят живота му. Ценностите би трябва-
ло да са в основата на всяка смислена държавна и възпитателна 
политика. Общо е мнението на специалисти, изследователи и по-
литици, че съществува съвременна криза на ценностите.  

В настоящата статия представям резултатите от направено 
изследване на социалната ценностна система на ученици от 9. и 
11. клас, като предварително правим уговорката, че темата е ас-
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пект на по-цялостен изследователски проблем. 

1. Концептуална рамка. Юношеството от гледище на пси-
хологията се характеризира като период на криза на идентич-
ността /Ерик Ериксон/. Юношата не знае кой е и търси собстве-
ната си уникалност и идентичност, търси възгледи и идеи, в кои-
то да вярва и да следва. В този процес на себеосъзнаване основ-
на роля имат ценностите – какво да цени юношата и към какво 
да се стреми. Освен "аз-идентичност" се формира и т.нар. "ние-
идентичност". Тя е свързана с чувството на принадлежност с 
различни човешки общности, със семейството, приятелството, с 
група, народ, родина и др. В този смисъл откриването на харак-
теристиките на "ние-идентичността" считаме за симптоми на 
бъдещото обществено и държавно развитие. Стара е максимата: 
"Крепостта на една държава са моралните устои на младеж-
та". Какво съзнание за общност и общности се формира при 
съвременните юноши? С какви социални нагласи юношите ще 
влязат в света на възрастните? Отговорите на тези въпроси разк-
риват основния ресурс на един народ и една държава – т.нар. чо-
вешки фактор – основен фактор в съвременния глобален и из-
пълнен с конфликти свят. Ако се слуша мъдростта на вековете, 
възпитанието на децата и младежите трябва да бъде приоритет 
на всяка обществена и държавна политика. В потвърждение са 
думите на Платон: "Няма друго по-голямо благо за обществото 
и държавата освен добре възпитаната младеж".  

Какво ценят и към какво се стремят съвременните юноши? 
Постигнатото е резултат от цялостна възпитателна политика, 
включваща човешката индивидуалност и уникалност, семейната 
и обществената среда, държавната и глобалната политика. Цен-
ностите се формират и възпитават. Общественото възпитание не 
е черна кутия, в която да не знаем какво се случва и да не пред-
виждаме резултатите. Каквато младеж имаме днес, такова об-
щество ще имаме утре. Какъвто е умът, такъв е и домът, и дър-
жавата. В този така обществено значим процес на първо място 
се поставя ценностната ориентация на обществото като цяло и в 
частност – на юношите. Макс Шелер, всепризнатият авторитет в 
областта на философията на ценностите, дава за същностна ха-
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рактеристика на човека способността да подрежда и избира сво-
ите ценности. На първо място поставя ценностите, после знани-
ята и накрая предметите. Изясняването на ценностния ред на 
нещата е от значение за неговото изследване и формиране. 

Поставеният от нас изследователски проблем изисква да 
открием характеристиките на т.нар. "ние-идентичност". Какъв е 
естественият ред на неговото формиране и развитие? Считаме, 
че в съвременната реалност евроинтеграцията и формирането на 
европейско самосъзнание трябва да стане чрез националното 
самосъзнание? Както човек не може да се роди физически без 
майка, така не може да се роди личностно и без народ. Всеки чо-
век чрез националния език и култура се изгражда духовно. Това 
не отрича световното културно наследство като елемент на фор-
мирането на личността. Тъкмо обратното – то може органически 
и пълноценно да се развие само чрез националната културна 
идентичност.  

2. Характеристики на средата като определящ възпита-
телен фактор. 

България е включена в Европейския съюз. За нея са в сила 
по дедукция цялостната политика и правната регулация. Изясня-
вайки въпроса за ценностите, ние ги откриваме формулирани ка-
то уважение на човешкото достойнство, като свобода, демокра-
ция, равенство, върховенство на закона и уважение правата на 
човека. Посочва се, че те се основават на духовното, нравстве-
ното и историческото наследство на народите на Европа.  

Изяснявайки проблема с ценностите, тук се има предвид, 
че те са нормативно уредени като външна регулация. Същ-
ността на процеса е моралното им усвояване, което е работа 
на образователната и възпитателната политика. Всяко ново 
поколение и ново време изисква тяхното съдържателно и идей-
но преосмисляне. Има ли криза в европейските ценности? Явно 
има – и тя е призната от съвременния политически и научен 
елит. Тук може да посочим някои по-значими проблеми като: 

– Секуларизъм срещу традиционното християнство. Вати-
кана нарече Европа обсебена от „войнстващ секуларизъм”, а па-
па Бенедикт XVI издаде була, осъждаща нейната дехристияни-
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зация. Възможно ли е изключване на християнските ценности от 
европейските такива? 

– Сепаратизъм срещу националната идентичност. Либера-
лизмът прокламира повече свобода за повече хора. Това дава 
възможност за развитие на сепаратизма в съвременните евро-
пейски държави. Съществуват множество латентни конфликти 
на тази основа.  

– Социалната държава срещу обедняващото население. Раз-
делението на бедни и богати както в отделните държави, така и 
между държавите в ЕС, е очевидна реалност. Ако не заработи 
принципа на солидарност както между държавите, така и между 
населението на една държава, ни очакват социални конфликти. 
Те са очевиден факт. 

– Разрушаване на семейството и легитимиране на еднопо-
ловите бракове. Семейството като основна клетка на обществото 
е в криза. Отчуждението и самотността стават преобладаваща 
социална характеристика.  

– Търпимост към пропагандата на хомосексуализма.  
– Легализация на т.нар. леки наркотици.  
Коректният анализ на средата изисква да се посочат и по-

ложителните тенденции, които са свързани със свободното дви-
жение на стоки, хора и услуги, даващи възможност на предпри-
емачеството за създаването на частно и обществено богатство. 
Европейската общност, съотнесена към останалата част на чове-
чеството, е наречена "Клуб на богатите". Европа е школа по ин-
дивидуализъм и рационализъм. Европа е водеща в науката, обра-
зованието и културата. В пазарната икономика има съперничест-
во и тук е големият разрив с принципа на солидарността. Въз-
можно ли е в социалната сфера да се прояви принципът на соли-
дарност, след като икономиката се основава на принципа на съ-
перничеството?  

Какво е състоянието в България? България е част от Ев-
ропейския съюз. Нейното развитие е исторически обременено от 
преживения идеологическия монизъм и тоталитаризъм. Съвре-
мието ѝ е подчинено на европейската политика. В областта на 
икономиката България се явява слабо звено от една развита ико-
номическа система. Развитите европейски държави привличат 
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като силен магнит големи маси от българските граждани. В ре-
зултат на което 2,5 милиона българи са напуснали родината си 
през последните десетилетия. На база на почти 9-милионното 
население през 90-те години на ХХ век, това е сериозен социа-
лен проблем. Този показател разкрива една по-дълбока не само 
икономическа, а и морална криза. 

Какво се прави по изясняване на проблема с ценностната 
ориентация на българското обществото? На 26.02.2019 г. в На-
родното събрание се проведе кръгла маса на тема: „Има ли криза 
на европейските ценности?“. Пред участниците във форума бя-
ха представени данни за България от Петата вълна на Европейс-
кото изследване на ценностите. Близо двадесет изтъкнати уни-
верситетски учени и анализатори представиха своите виждания 
по различни аспекти от Петата вълна на Европейското изследва-
не на ценностите (European Values Study – EVS). Споделено бе 
мнението, че европейците са изправени пред необходимостта от 
стратегически дебат за европейските ценности. Г-жа Цвета Ка-
раянчева – председател на Народното събрание, смята, че е ну-
жен искрен и откровен разговор с гражданите и без съмнение 
резултатите от Европейското изследване на ценностите са изк-
лючително полезен емпиричен ресурс. 

Пред участниците в дискусията директорът на Центъра за 
изучаване на европейските ценности при Нов български универ-
ситет проф. Георги Фотев заяви, че ЕС няма да се разпадне, за-
щото в основата на неговото създаване са фундаменталните ев-
ропейски ценности, някои от които са станали универсални. 
Какво мислят българските учени, е ясно. Правят се социологи-
чески изследвания и конференции, има и публикации. Но какво 
става в главите на българските юноши, бъдещето на нацията, ос-
тава неизяснен въпрос. 

3. Изследване на проблема. По темата ще представя изс-
ледване, направено с ученици в юношеска възраст от 9. до 11. 
клас. Изследването е извършено при обучението по философия в 
ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен – елитна гимназия, едно от 
стоте най-добри училища на България. По темата "Блага и цен-
ности" по философия за 9. клас на учениците бе поставена са-
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мостоятелна задача да направят списък на трите групи ценности: 
телесни, социални и духовни. В указанията за работа не съм из-
казвал собствена позиция, нито съм представял примерни цен-
ностни системи. От учениците се изискваше да изразят собстве-
на позиция и да проявят самостоятелно мислене. В следващия 
учебен час бе поставена същата задача, но при условие за работа 
в екип от 4 до 6 души и за вземане на решение с консенсус. Раз-
делението на екипи стана по симпатии. Определи се време за 
работа 20 минути, след което говорителите на екипи представи-
ха крайния резултат. Задачата беше изпълнена от 21 екипа от 5 
паралелки от 9. клас с участие на около 120 ученици. 

Ето и резултатите: 

Телесни ценности Социални ценности Духовни ценности 
Здраве – 19 от 21  Приятелство – 21 от 21 

възможни 
Любов – 12  

Храна – 15 Семейство – 18  Свобода – 12  
Вода – 13 Любов – 8  Щастие ........ – 10  
Живот – 8 Общуване – 8  Истина ........ – 8  
Красота – 8 Уважение – 5 Мъдрост – 6  
Дом и подслон – 8 Доверие – 4  Доброта – 5 
Пари – 5 Родина – 4  Мир – 5 
Сила – 4  Свобода – 2 Познание – 4 
Облекло – 3 Равенство ......... – 2 Справедливост – 2 
Хигиена – 3 Образование – 2 Самопознание – 2 
Въздух – 3 Пари – 2  Загриженост – 2 

Към таблицата можем да включим и еднократно посочени 
ценности като: 

За социални ценности: Държава, народ, достойнство, от-
даденост, домашен любимец, свобода, равенство /2/; култура, 
доброта, интимни нужди, образование /2/; пари /2/; мир, разби-
рателство, слава, познание, работа и лидерство. 

За духовни: разум, честност, справедливост /2/; морал, бод-
рост, смирение, радост, амбиция, увереност, подкрепа, здраве, 
култура, самосъзнание, честност, загриженост /2/; учение, духов-
но усъвършенстване, самоактуализация и самопознание /2/.  

3. Анализ на резултатите. С оглед на поставената изследо-
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вателска задача откриваме като водеща социална ценност прия-
телството. Това е естественото развитие на юношеското съзна-
ние, в тази възраст приятелството добива първостепенно значе-
ние. На второ място е семейството. В психологическата литера-
тура е известна т.нар. детронация на авторитета на родителя. То-
ва е временно явление, познато като стремеж към автономия и 
отделяне от родителското попечителство. При естественото раз-
витие на възпитанието и разширението на социалното съзнание 
следва да се стигне до идеята за групова и общностна принад-
лежност, каквото е народ и родина. Според направеното изслед-
ване родината не е сред водещите ценности. Без да правим краен 
извод, може да се твърди, че тя е изключена от социалната цен-
ностна система на юношите.  

Какъв е случаят с 4-те екипа, които посочват родината като 
социална ценност. Те са ученици от един и същи клас. При об-
съждане на индивидуалните задачи никой ученик не беше посо-
чил родината като социална ценност. Когато им зададох въпроса: 
„От какво друго имате нужда, за да живеете в този свят?“, се по-
лучи мълчание. На въпроса: „От какви други общности имате 
нужда, освен от семейство и приятели?“, също имаше мълчание. 
На въпроса: „Имате ли нужда от родина?“, някои плахо отговори-
ха, че имат нужда. „Какво е родината?“ Пак мълчание и реакция 
на едно момиче, което каза: "Само място, където сме се родили, 
и нищо повече". Тук трябва да подчертая, че поради ограниченото 
време в края на часа не се чуха други мнения. При следващия 
учебен час при груповото решение на задачата за социалните 
ценности само в този клас се посочи родината като ценност.  

Ценностите се формират и възпитават целенасочено. Естест-
веното развитие на социалното съзнание е да се включат и по-
големи общности като народ, родина и др. В периода на юношес-
твото, началото на себепознанието и самоосъзнаването, липсата 
на родината катоза ценност определено може да се счита за сери-
озен дефицит. Може ли да се изключи родината от системата от 
ценности? Бихме ли приели за норма в съвременната евроинтег-
рация да се пренебрегне националната идентичност и принад-
лежност, съществуването на народ и родина? Тук не става въпрос 
за връщане към патриотизма и национализма от миналите време-
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на, а към съвременното осмисляне и приемане. Старите форми на 
родолюбие и патриотизъм, основани на стара слава и враждизъм, 
не работят в съвременната реалност. Нови модели не съществуват, 
а те са нужни за запълване на тази емоционална празнина в съз-
нанието на съвременните юноши и бъдещите граждани. Как ще се 
постави родината в системата на социалните ценности, е въпрос 
на образователна и държавна политика. Нужно е родолюбие с нов 
идеен заряд, основан на универсалните ценности на солидарност 
и обединение на народите – това, което ни прави повече хора и 
създава един по-мирен и по-сигурен свят. Не може човек да обича 
родината си истински, без да обича майка си и света, без да обича 
родината си. Любовта е онази природна и психическа сила, която 
свързва хората в приятелства, семейства и общности и историчес-
ки – в народи и нации.  

Социалните ценности на юношите са индикатор на морал-
ната криза на съвременното българско общество и на нивото на 
сплотеност на българския народ и държава. Кризата е налице. 
Нужно е лепило, което трябва да възстанови емоционалния де-
фицит. Трябва съвременно преосмисляне на понятията "народ" и 
"родина", идеи, които да обединяват, а не да разединяват. Отх-
върлянето на родолюбието като ценност в съзнанието на юно-
шите създава нравствена непълноценност и предвижда социални 
проблеми в бъдеще. Западноевропейската култура на индивиду-
ализъм и рационализъм има своите приноси в съвременния 
прогрес на човечеството, но тя създава отчуждението и кризата 
на семейството. Това влияе и на случващото се в България. Без 
да правим крайни изводи, въз основа на направеното изследване 
поставяме проблема за осмислянето на понятието "родина" и за 
възстановяване на родолюбието в новата реалност на евроинтег-
рация като необходима ценност и добродетел. С това ние поста-
вяме проблем за разрешаване, а не даваме отговор как това да 
стане. Нужен е дух на единение и солидарност на едно семейст-
во, на едно общество и на един народ. Обединението прави си-
лата. Тук не става въпрос за международно съперничество, а за 
решаване на острите социални проблеми в собствения дом и 
държава. Възпитанието на юношите е приоритет в тази насока. 
Ценностите се формират – те са част от държавната политика и 
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тук трябва да има яснота: не дали имаме нужда от родолюбие, а 
какво родолюбие ни е необходимо. 

Ето и един пример от съвременния свят. През 80-те години 
в най-мощната политически, икономически и социално държава 
се поставя въпросът за качеството на образованието. Съставя се 
сенатска комисия, която прави своите проучвания и анализи и 
която излиза с доклад: "Нацията е в опасност". Коя нация? Най-
великата. Каква опасност? Вътрешна – не само вътре в държава-
та, а в душите и сърцата на нейното младо поколение. Констата-
цията е следната: в следващите десетилетия ако американската 
нация не намери идея, която да я обедини, тя е поставена пред 
сериозни социални конфликти. Проблемът е обединение на на-
цията. А това е проблем и на всяка нация.  

Две десетилетия по-късно, пак в същата държава, номини-
раният за учител на Ню Йорк Джон Гатоу прави следната конс-
татация: "Масовото затъпяване – скрита цел на образование-
то". Съществуват ли подобни проблеми при нас? По дедукция 
съществуват. Включени сме в една обща система на ценности, 
на общ пазар и политическо устройство.  

През периода на юношеството стават важни промени – 
юношите започват съзнателно да избират своите ценности, цели 
и убеждения, търсят модели на подражание, идеали и авторите-
ти. Тази възраст Ерик Ериксон определя като най-важната в ця-
лото човешко развитие и той я нарича "криза на идентичността 
срещу дифузията". Юношата е объркан субект – не знае кой е, 
често пъти търси себе си с деструктивни средства, опитва и екс-
периментира и е лесно манипулируем. Тук е отговорността как-
то на семейството, така и на държавата, обществото и медиите 
към решаване на тази вътрешна криза. В тази възраст започва 
съзнателното себепознание и самоопределяне, правенето на 
важните избори – какви идеали да следва, какъв модел на лич-
ност да формира. В този процес се гради ценностната система. 
Как? Отговор трябва да даде държавата.  

След констатацията за липсата на родината като ценност 
направих допитвания до няколко ученици. На въпроса на какво 
се дължи липсата на родината в ценностната им система, те от-
говориха по следният начин. 
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1. "Родината е нещо, което не оценяваме в тази възраст". 
2. "Младото поколение не уважава родината си, защото 

не намира възможности за реализация в нея". 
3. "Защото децата са го забравили и родителите не са ги 

научили". 
4. "Заради ниските заплати и държавата, която не прави 

нищо. Общо взето всички искат да напуснат страната".  
Това е нагласа на младото поколение от една българска 

елитна гимназия. Статистиката от последните десетилетия по-
казва, че зрелостниците на гимназията намират реализация из-
вън Шумен и страната; единици са тези, които се завръщат, за да 
работят и да живеят в Шумен. Трябва да се отчете фактът, че 
съвременните юношите ценят най-много семейството и прия-
телството. Не без основание може да се твърди, че те са способ-
ни на приятелство. На поставената задача: "Определете правила-
та на приятелството", учениците успяват да посочат до 90% от 
правилата на приятелството, посочени от Аргайл и Хендерсън в 
направеното от тях представителното изследване през 80-те го-
дини на ХХ век. Изводът е, че съвременните юноши притежават 
нужната компетентност и култура за приятелството. По същия 
начин на задачата: "Определете правилата на семейството", те 
успяват да дефинират основните правила в съответствие с науч-
ната литература. На въпроса: "Какво е успех в живота?" – задача, 
поставена по философия в 8. клас, най-срещаните отговори са 
професия, работа и семейство. Малцина достигат до идеята за 
нравствено усъвършенстване и ставане на добър човек. Родината 
не присъства в отговорите. 

И един друг аспект на изследването в 10. клас по "Етика и 
право" за учебната 2018/2019 г. – последната година, когато в 
българското училище се учи такъв учебен предмет. В тест за из-
следване на изходящото ниво имаше един въпрос: "Какви са за-
дълженията на българския гражданин според Конституцията на 
Република България?". Поставеният въпрос изисква свободен 
отговор. Важно е да подчертаем, че за теста е направена подго-
товка, като е обърнато специално внимание на този въпрос. По-
лученият отговор включва спазване на законите, плащане на да-
нъци и такси, съдействие на държавните органи. При 80% от 
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учениците липсва отговор: "Защита на Родината".  
Същият въпрос е включен и при входящия тест по филосо-

фия за 11. клас при същите ученици в началото на следващата 
учебна година. Резултатът е същият, въпреки направената подго-
товка за теста. Само около 20 % от учениците посочват като 
гражданско задължение защита на родината. Останалите нямат 
такава идея за свое гражданско задължение.  

Явно проблемът за защита на родината не е актуален нито в 
публичното пространство, нито в медиите и училищното обра-
зование и възпитание. От кого ще я защитаваме, като нямаме 
врагове? Как да я защитаваме – няма и мисъл за това. Българска-
та държава е включена в най-мощния съюз за колективна отбра-
на. Тя е част от Европейския съюз, което е допълнителен гарант. 
Има ли нужда от такова конституционно гражданско задълже-
ние? Според законодателя има. Закон е и трябва да се спазва. 
Как? Това задължение се оказва неясно или неактуално за голя-
ма част от юношите.  

Има ли неизвестност по отношението на бъдещето? Има – и 
най-сигурното нещо на този свят е, че няма нищо сигурно. Кри-
зата в международното право е очевидна. Съществуват перма-
нентни конфликти. В нашия регион – войната в Югославия, сега 
в Сирия; също и намесата на Турция. Украйна има вътрешен въ-
оръжен конфликт. Съществува и световна конфронтация между 
САЩ и Русия, Китай и Иран. Силата на една държава е в нейна-
та сплотеност и в моралните устои на младежта.  

Какво установихме в конкретната ситуация? От позиция на 
направеното изследване имаме явен ценностен дефицит, в който 
установихме, че родината не е популярна ценност сред младе-
жите. Нейната защитата е неясно гражданско задължение. Без да 
достигам до крайни изводи, в търсене на повече обективност 
трябва да отчетем наличието на т.нар. "Х" фактор или на неиз-
вестното. В психологията той е известен като "колективното не-
осъзнавано" и във философията – като т.нар. "народностен дух". 
За тях имаме само догадки и те са скритата страна на общество-
то, разглеждано като единен организъм и като проява на общ 
дух. Не знаем в извънредни ситуации той как ще се прояви. Мо-
же да съдим по предишни събития, свързани с националната ни 
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история.  
Как в моменти на криза е реагирал българският народ? 

Въпрос е на методология как да разсъждаваме по отношение на 
обществените явления. Научните анализи изключват неопреде-
леността, която в нашия случай ние наричаме "Бог – Създателя, 
Всевладетеля". Каква е волята на Твореца, е отразено в Светите 
писания на християнството, исляма и будизма. Трите верски 
етики се явяват като фундаментални причини за формиране на 
съвременното общностно и религиозно планетарно съзнание. В 
своята фундаментална основа всяка верска етика стига до уни-
версални морални норми и ценности. Идеята за обединението и 
вечния мир е актуална в целия ход на човешката цивилизация и 
намира реализация след Втората световна война чрез създаване 
на ООН. В чл. 1. на приетата "Харта на правата на човека" от 
1948 г. е казано: "Всички хора се раждат свободни и равни по 
достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва 
да се отнасят помежду си в дух на братство". Тук искаме да 
обърнем внимание на идеята за сплотяване на човечеството чрез 
духа на братството. В това се състои панацеята според ръково-
дителите на човечеството, преживели най-опустошителната све-
товна война. Тук става въпрос не само за биологично родство и 
единство, а и за духовно родство на цялото човечество. Осъзна-
ването на идеята за всеобщо всечовешко универсално братство е 
опит в християнството и исляма. На тяхна основа се организират 
огромни човешки общности. В новата реалност космополитиз-
мът дали противоречи на родолюбието? Нашият отговор е – не. 
Ние го поставяме като естествено разширение на човешкото 
съзнание, изхождайки от индивида, семейството и родината. 
Идеята за универсалния дух на братството е единствената идея, 
която може да обедини и сплоти човечеството.  

Нужно ли ни е родолюбието като добродетел и родината ка-
то ценност? По всички признаци на съвременната световна по-
литика един народ и една нация имат нужда от единство, т.е. от 
лепило. В новата реалност е нужно да се даде нова дефиниция 
на родината като ценност. Тя трябва да бъде изпълнено със 
идейно съдържание, което включва любов към майката и любов 
към родината. Любовта гради и създава блага, тя има предвид 
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благото на всяко същество и е доброто в нашия свят. Тук разг-
леждаме патриотизма като естествено развитие и разширение на 
социалното съзнание от любов към майката и семейството към 
любов към народа и родината, към любов към човека и към ця-
лото човечество. Това са етапите на един естествен процес на 
проява на любовта и създаването на отношения на "дух на брат-
ство". В този смисъл не може да си добър патриот, ако не оби-
чаш майка си, и не може да си добър космополит, ако не обичаш 
родината си. Става въпрос за лепилото на обществото, това, кое-
то сплотява, обединява и свързва хората в семейства, общности, 
народи и регионални съюзи и в планетарна цивилизация. За да 
се разшири съзнанието на съвременните юноши, патриотизмът е 
нужен, за да приемем европейските ценности на либерализма и 
индивидуализма. Дефицитът в този ред на социалните ценности 
довежда до блокиране на развитието, индивидуално и общест-
вено. И Владимир Путин залага на патриотизма като основна 
ценност в съвременната държавност на Русия. Според него в 
съвременното демократично общество е възможна само една 
идеология – „патриотизмът в най-широкия и добър смисъл на 
думата”. Президентът на САЩ Доналд Тръмп апелира за патри-
отизъм в икономиката. Страната, която е гарант за съществува-
нето на съвременната демокрация и свободна търговия, намира 
своя ценностен дефицит и се стреми да го преодолее. Румен Ра-
дев – президент на България, прави извода: "Нужно ни е нацио-
нално чувство".  

В българската образователна система има сериозен недос-
татък, дефиниран като емоционален дефицит. Дали от немарли-
вост, или от целенасоченост, но това е очевиден факт. За да се 
справи човек с нещо, трябва да има интереси към него. Чувства-
та са важни, а също и мотивите, които се разкриват чрез ценнос-
тната система. Доколко ценностната доминантна присъства в 
учебниците, това може да се установи; има направени изследва-
ния, които установяват много ниска степен на присъствие на мо-
тиви и ценности. Може да се установи и понятието "Родина", 
доколко присъства в текстовете в учебниците; и по дедукция ще 
се установи, че ако присъства, то е в минимални граници.  
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4. Постигнати изводи. При направеното изследване се отк-
рива социалната ценностна система на съвременните български 
юноши. Като имаме предвид проблемите на общественото въз-
питание, откриваме ценностен дефицит в понятието "родина". 
Понятието "родина" не присъства в ценностната система на съв-
ременните юноши. Разглеждайки причините на това явление, 
ние стигаме до въпроса има ли целенасочена държавна политика 
или става въпрос за немарливост по отношение на възпитанието 
на съвременните юноши. С оглед на преодоляването му е нужен 
дебат и промяна в държавната политика. Това означава съобра-
зяване със съвременните реалности и възпитание в европейските 
ценности, изключвайки враждизма и сепаратизма. В последните 
десетилетия страната ни преодолява една от най-тежките демог-
рафски кризи в своята история. Кризата е икономическа, но най-
вече морална, и това ясно се вижда от пренебрегването на об-
ществената ангажираност при възпитанието на съвременните 
юноши и при бягството им в емиграция. Не се ли запълни този 
дефицит, без да генерализираме изводите, очакват ни същите 
нерешени проблеми и в бъдеще.  
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ЮНОШЕСТВОТО – БОРБА, БЯГСТВО 
ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ? 

Вяра Ганчева 

ADOLESCENCE – STRUGGLE, ESCAPE OR 
TRANSFORMATION? 

Vyara Gancheva 

Резюме: Далай Лама казва, че "Тези, които ни подлудяват, 
са нашите най-добри учители". Въпреки че според изследвания-
та човешкото щастие зависи от качеството на отношенията ни с 
най-близките ни хора, връзката с юношите може да бъде истинс-
ко предизвикателство...освен ако не виждаме силните им страни 
и не допринасяме за тяхното развитие. Понякога с борба, с бягс-
тво или с трансформация – тяхната, но и нашата. 

Ключови думи: юноши, предизвикателство, борба, транс-
формация, бягство. 

Abstract: Dalai Lama says: "Those who drive us crazy are our 
best teachers". Although, according to research, human happiness 
depends on the quality of our relationship with our closest people, 
connecting with teenagers can be a real challenge ... unless we see 
their strengths and contribute to their development. Sometimes with 
struggle, with escape or with transformation – theirs, but also ours. 

Key words: teenagers, challenge, struggle, transformation, escape. 

Според УНИЦЕФ юношеството е период между 10-19 го-
дини. Този етап от жизнения цикъл предлага огромни възмож-
ности за развитие, разгръщане на потенциала и креативността, 
но също така изисква специално внимание поради рисковете и 
по-голямата уязвимост на подрастващите [УНИЦЕФ, 2018].  

Ако приемем, че всяко столетие, както и личностите, има 
своя преход от детство към зрялост, настоящата 2019 г. слага 



ВЯРА ГАНЧЕВА 

 107

край на юношеския период на XXI век, започнал през 2009 г.  
Това последно десетилетие, маркиращо „юношеския пери-

од на XXI век“, беше белязано от значими обществени промени, 
финансова и икономическа криза. Тя промени живота на много 
хора, не само на младите, но особено на тях, защото съвпадна с 
бума на интернет и социалните мрежи. Днешните юноши са ди-
гитално родени, за разлика от нас, които сме дигитални номади.  

Сега, преди векът ни да навлезе във възрастта на зрелостта 
през 2020 година, наистина е време за равносметка, поради кое-
то поздравявам организаторите за идеята, инициативата и темата 
на конференцията! 

Древните хора са възприемали порастването като смърт на 
детето и раждане на възрастния, и са го свързвали с т.нар. про-
цес на инициация. Юношата е трябвало да мине през нея, за да 
може да бъде интегриран в племето като зрял индивид. Днес 
преходът между детството и зрелостта е обект на множество те-
ории – биологически, психологически, социологически, педаго-
гически, културологични, което дава основание юношеството да 
се определи като значима „метафора на обществената промяна” 
[Levi, G., J.C.Schmitt. Storia dei giovani. 1994]. 

Тук ще разгледам три аспекта на този период на личностна 
промяна, свързани с: борбата, бягството и трансформацията. Те 
могат да бъдат анализирани както в индивидуален, така и в по-
коленчески план.  

Борбата 
Понятието юношество е свързано с борбата, доколкото е 

родено с Революцията и се утвърждава през ХІХ век. Преживя-
вано като опасно, то става обект на изследвания на лекари, педа-
гози и криминолози.  

Между 1780 и 1840 г. десетки медицински дисертации са 
посветени на пубертета при момчетата и момичетата. Според 
едно от определенията юношеството съответства на неотдав-
нашното колективно осъзнаване на съществуването на една пси-
хична криза, отключена от появата на сексуалната сила при де-
тето и търсеща изход извън рамката на семейството [Деларош, 
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П., История на понятието юношество. Въведение. С., 2005]. 
Изследователите, а и родителите, които не са изследовате-

ли, говорят не просто за борба, а за бунт на подрастващите, 
свързан със самоосъзнаването и самоопределението, с индиви-
дуализацията и отвоюването на самостоятелност. Преходът от 
детство към зрялост е белязан не просто с „превръщане на хор-
моните в бульон”, но е и свързан с избора на ценности, потреб-
ности, цели, понякога коренно различни от родителските очак-
вания. 

Всеки от нас е бил тийнейджър, и има собствена история на 
юношеската криза. Някои от нас са родители, и всички сме на-
ясно с демонстративното провокативното поведение на тий-
нейджърите и прекрачването на границите на позволеното. В та-
зи възраст наистина се поемат необосновани рискове и се правят 
най-много експерименти с правилата. Постоянните опити да се 
направи нещо различно, забранено и любопитството, да се узнае 
какво ще се случи след това, ако се окаже, че няма наказание – 
това е новата степен на свобода.  

Юношеството като цяло се характеризира с бързо развитие 
на нервната система и дълбоки физически, биологични, емоцио-
нални, когнитивни и интелектуални промени. Научните изслед-
вания през последните години доказват, че това е вторият най-
динамичен период от развитието на мозъка, съпоставим по зна-
чимост и степен на настъпващите промени само с етапа на ран-
ното детско развитие. Детето израства и се развива като се бори 
за своите права, отвоювайки свои свободи и собствена терито-
рия от възрастните.  

Според социологическите изследвания юношите днес са 
по-дълго зависими от родителите си. Това се дължи на увеличе-
ната продължителност на образованието, плюс икономическите 
проблеми и трудното намиране на работа. Бедността и неравенс-
твата слагат своя отпечатък върху преживяванията за социална 
несправедливост и липсата на равен шанс при младите хора. Но 
рисковете крият и възможности..  

За поколението Z, младежите и девойките, родени след 
2000 г., основната характеристика е, че не знаят какво е свят без 
Интернет. Те са отгледани в присъствието на пет екрана – смар-
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тфон, таблет, компютър, лаптоп и телевизор, които им дават не-
обходимата информация за света.  

От поколението Z е и шведската екоактивистка Грета Тун-
берг, която обърна депресията си в експресия и се превърна в 
символ на борбата срещу климатичните промени като положи 
основите на глобално младежко движение. Тя бе номинирана за 
Нобелова награда за мир, заедно с движението "Петъци за бъ-
дещето”, на което е основател.  

Мащабният отклик на движението, галванизирано от Грета 
Тунберг, символизира глобалната, а не просто личностната бор-
ба между поколенията, страха и загрижеността на следващото 
поколение за бъдещето. Благополучният изход от подобен дра-
матичен конфликт между поколенията е чрез разговор и стигане 
на единодушно решение, подхождащо на психически устойчиви 
зрели личности. Но не винаги... Възможен изход е и  

Бягството 
Дромомания идва от гръцки „дромос” – бягство... Всъщност 

Грета Тунберг избяга от училище, за да се посвети на една кауза 
– спасяването на света от глобалното затопляне. Можем ли да я 
виним?  

Желанието да се избяга при юношите възниква по различни 
причини – заради липса на внимание от страна на родителите, 
конфликтни ситуации в училище, стрес, свързан с ученето или с 
психически натоварвания. Неслучайно популярни сред тий-
нейджърите стават ексейп стаите, нов вид забавление, повиша-
ващо адреналина, в реална обстановка и с автентичен декор и 
сюжет, в които те се превръща в герои за един час. 

Бягството може да е необходимост в личен или в социален 
план. В личен план то е едно от проявленията на тийнейджърс-
кия бунт, изход от емоционалната несигурност, т.е. усещането за 
общо безпокойство или нервност, което може да бъде предизви-
кано чрез възприемане на себе си като уязвим или нестабилен, 
заплашен по някакъв начин.  

В социален план бягството е средство за оцеляване при 
войни, пожари, наводнения... Сред бежанците, например, които 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 110

бягат от глад, бедствия или войни, също има голям брой юноши. 
Те не бягат за удоволствие, а за да спасят живота си, като вече 
говорим и за „климатични бежанци”. 

Дрога, самоубийство, хазарт, агресия, бягство от дома и от 
училище, престъпления... Подобни рискови поведения са други 
имена на бягството. Младежите с девиантно поведение често 
избират неконструктивни стратегии за справяне със стреса – 
например, да се отдръпнат от трудната ситуация. Инстинктът 
„бори се или бягай”, при тях избира бягството – респективно, 
наблюдаваме натрупване на неравенства. Психолозите то нари-
чат „коморбидност”, а социолозите – „комплементарност”: мла-
дите хора, които системно употребяват алкохол и/или вземат 
наркотици, са в по-висок риск от участие в асоциално поведение 
и извършване на престъпления. Близо една трета от българските 
деца и младежи с правонарушително поведение е засегната от 
употреба или злоупотреба с психоактивни вещества. Нещо пове-
че – тези младежи, които не са включени в лечебни и рехабили-
тационни програми, са изложени на много висок риск от здра-
вословни увреждания, поради злоупотребата с психоактивни 
вещества. 

Бягството от проблемите в реалния свят може да е и във 
виртуалния свят. Социалните мрежи дават фалшивото усещане 
за близост с много хора. Когато получаваме лайкове, мозъкът ни 
отделя хормон на щастието, който ни действа като наркотик. 
Например тези, които са онлайн по повече от 5 часа на ден, са 
със 71% по-предразположени към депресия и опит за самоу-
бийство [Twenge, J., IGen…,1971]. 

Все повече стават психическите проблеми на млади хора 
във възрастова група 15-29 години в Европа. Провокирани от 
неспособността на конвенционалните методи в сферата на зае-
тостта и образованието да отговорят на специфичните нужди на 
тази целева група група учени и граждански активисти старти-
раха петгодишния проект L.I.K.E. – „Инвестирането в живота е 
ключ за заетост“, финансиран по Финансовия механизъм на 
ЕИП. Той е насочен към групата на NEEDs, младежи, които нито 
учат, нито работят. Проектът има за цел да засили социалното 
приобщаване и заетостта на целевата група, вкл. като изследва 
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статуса на младите хора, тества и приложи иновативна методо-
логия, която да отговаря на потребностите им, и ангажира цяла-
та общност – роднини, работодатели и институции – в процеса. 
[L.I.K.E, 2019].  

Трансформацията 
Второто десетилетие от живота от живота на човека, юно-

шеството, е време на дълбока трансформация. Често родителите 
през този период смятаме, че някой ни е сменил детето... 

По време на юношеството (между 10 и 19 години) момичетата 
и момчетата са най-уязвими. Те започват да общуват със света по 
нови начини – като рискуват, поемат нови роли, вкл. като откриват 
сексуалността си, усвояват нови умения и изпитват непознати емо-
ции. Младите хора прекрачват границите на семейството и форми-
рат мощни връзки с връстници, търсят начини да се откроят и при-
надлежат, да намерят своето място в обществото и да променят 
света си, като нерядко променят и нашия свят... 

Изпитанията – «аз съм, мога, имам», които водят до транс-
формирането на жизнените траектории, понякога допринасят, а 
понякога намаляват жизнените шансове на юношите в по-късна 
възраст. Ето защо е много важна подкрепата, която им даваме в 
този критичен за тях период като родители, учители и граждани, 
за да станат те независими и да имат добро качество на живот в 
зряла възраст. 

Интересна насока за бъдещи изследвания на преодоляване-
то на проблемите чрез трансформация през юношеството дават 
проучванията върху резилиънса – биологичен, психоафективен, 
социален и културен процес, който позволява ново развитие след 
травматизъм. Резилиънсът е способността на травмирания ин-
дивид да се развива и израства в много трудни условия, да за-
почва отново и да се възстановява. Факторите за резилианс са 
добро отношение; добър капацитет за активно изправяне срещу 
проблемите, способност за създаване на добри междуличностни 
взаимоотношения; призната компетентност в някаква специфич-
на област от юношата и от неговото обкръжение [Петрова-
Димитрова, Н., Социална педагогика, 2014]. 
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Заключение 
Високото ниво на несигурност беляза времето между 2009 

и 2019 г., през което се формира поредната, последна засега, ко-
хорта юноши. Тяхното юношество съвпадна с период на турбу-
ленции, финансова и икономическа криза, но и с период на въз-
можности, тъй като станахме свидетели на възхода на интернет 
и на социалните мрежи.  

Като знаем, че успешното преодоляване на кризите пови-
шава устойчивостта на индивида, можем да обобщим, че принос 
за устойчивостта през юношеството като критичен период на 
жизнения цикъл, имат: 

• Изграждането на добри отношения с другите, включи-
телно възрастни и връстници,  

• Уменията за управлението на емоциите 
• Образованието за личностни и социални умения 
• Фокусирането върху самоосъзнаването и независимостта 
• Поощряване на поемането на лични предизвикателства 
Като стана дума за поемането на лични предизвикателства, 

да напомня, че Далай Лама казва, че "Тези, които ни подлудяват, 
са нашите най-добри учители." Въпреки че според изследвания-
та човешкото щастие зависи от качеството на отношенията ни с 
най-близките ни хора, връзката с тийнейджърите може да бъде 
истинско предизвикателство...освен ако не виждаме силните им 
страни и не допринасяме за тяхното развитие. Понякога с борба, 
с бягство или с трансформация – тяхната, но и нашата. 
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ТЯЛОТО НА БЕБЕТО В ТЯЛОТО 
НА ЮНОШАТА 

Моника Богданова 

THE BABY'S BODY IN THE ADOLESCENT'S 
BODY 

Monika Bogdanova 

Abstract: The report traces the issue of the body as historicity, 
text, words, and examines the importance of the infant period and the 
mother-baby relationship. What is the global body? How does the 
baby's body stay in the adolescent's body? How is the socialization 
and attitude towards the Other defined? These are just some of the 
issues analyzed in the paper. 

Key words: body, infant-mother relationship, adolescent, the 
Other  

Увод 
Въпросът за тялото е фундаментален за философията, пси-

хологията и психоанализата, докато в полето на педагогиката, 
логопедията и социалната работа сякаш все още не е очертан и 
разработен теоретично. За практиката обаче, значимостта е без-
спорна.  

Човекът е мислещо тяло, което мисли отвъд всяка логика, 
но мисли, защото, в съществото на това тяло, става дума за ця-
лостта на живота – мярката, към която се съотнася пълноцен-
но(из)живения живот. Това не е тяло, което се задоволява с жи-
веенето – то е човешкото тяло на Желанието.  

В клиничната практика, а и според теорията на психоанали-
зата, да се разбере страданието на юношата означава да се разбере 
страданието на бебето, което е бил и тялото, пре-минало през сво-
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ето-си-съз-даване. Тялото като палипсест, като метафора, като 
текст и думи. Житейска моно-графия1, започнала своето начало 
още преди раждането – в думите на предците и в уробата. 

Тялото 
Човешкото тяло е глобално, то не е само съвкупност от час-

ти – то е състояние-на-тялото, което въвлича в приключението 
на времевостта.  

Тялото субстрат е опората на съществуването и мотивът 
за нуждите – то действа със своите различни проявления, в зави-
симост от физиологичните функции и психичните подтици. Това 
е икономичното тяло като работна сила, сексуализираното тяло 
като обект на удоволствие, медикализираното тяло, търсещо 
грижи, ограниченото в-плътта-тяло, като израз-на-състоянията-
си. Като цяло, това е животинското тяло, което си приписваме 
чрез някои „ретуши“, нагаждащи го към идеалистичните, или 
материалистични перспективи, според които човек разшифрова 
съществуването си. Тяло, което може да се обективира и да бъде 
сведено до своето обективиране.  

Отвъд тялото, което притежаваме се смята, че има и друго – 
то мисли, вижда, схваща самото себе си и желае. Онова, което 
се нарича „психика“, ще открие истинския си произход в изплу-
ването на глобалното тяло.  

Глобалното тяло е органичната цялост, достигнала до ав-
тономния смисъл и пораждаща ново жизнено измерение, без да 
се по-знае, но чувствайки. То няма лице, дори и да бъде потър-
сено в собственото или в това на Другите. Няма и видима реал-
ност, но притежава енергията на Желанието. Това тяло, което е 
нещо повече от тяло, се намира в-тялото, като в същото време 
прелива от него – то надхвърля фактическата идентичност на 
животните до емоционално преживяното на тази част от лич-
ността, която й убягва и в същото време – завладява. То е осеза-
емо, но невидимо [по Delassus, J-M., 2010].  

Човекът преживява тази дуалност, която му коства труднос-
                                                      
1 От гр. μόνος - „един“ и γράφειν – пиша. 
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ти и болка поради непознаването-си, което смущава естествено-
то единство, или представата за него. Тялото остава ограничено 
във второстепенната си роля, но се проявява едновременно като 
гроб на душата и спънка за свободния порив на психичното. 
Подчертавайки етимологичното родство, в „Горгий“, Платон из-
рича чрез думите на мъдреца: „В този час ние сме мъртви; наше-
то тяло, sôma, и нашият гроб, sêma“ [Платон, Горгий]. А във Фе-
дон уточнява: „Докато живеем, изглежда начинът да бъдем по-
близо до познанието, е възможно най-малко да имаме вземане-
даване с тялото […], напротив, да се очистим от него, до деня, в 
който лично Богът ще ни отвърже“ [Платон, Федон]. 

Така физическото тяло е осъдено под претекст, че интуици-
ята и нуждата, която внушава глобалното тяло, не могат да му 
бъдат приписвани. Това презрение към него се е развило до та-
кава степен, че реалният живот на тялото е бил прехвърлен към 
нереалността на изпълващ идеал, но и всъщност фалшифици-
ращ човешката реалност. И когато понятието душа вече изглеж-
да старомодно, остава да се обърнем към въображаемата идеал-
ност на Аза. Този Аз, който себепредставя и оцялостява, живе-
ейки го и въплъщавайки дадена темпоралност. Затова и се под-
чинява на субстанциалността на тялото, както и на материал-
ността на обектите. Оттогава, изграденият свят, който никога не 
свършва, замества глобалното тяло и променя смисъла му. 
Всъщност, няма основание да се смята, че човекът съществува 
като глобално тяло – понятието глобално тяло е естественото 
продължение на разсъждение, изградено върху на мисълта на 
Фройд, според който тялото е ерогенна зона, основа на първичен 
абсолютен нарцисизъм, а Азът е сетивен.  

Тялото се съз-дава, то е историчност и история, усещане 
и материя, символ и код. Заражда се в думите и в него се вписва 
пре-живяното, семейното, тайните и думите на Другия2. 

                                                      
2 Термин, използван от Жак Лакан, който описва символично място – закона, 

езика, несъзнаваното. Другият е образуван от всички условия, изградили живо-
та на субекта – избори, срещи, предци и начините, по които те са се вписали в 
него. Другият е необходимо условие за формирането на Аз-а – майката, която 
дава базална сигурност и спомага детето да оцелее, задоволявайки неговите 
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Именно вписаното у бебето, не отработеното травматично, 
се проявява като страдание-въпрос у юношата. 

За-раждането и за тялото 
При човешкото същество, вътреутробният живот не е само 

историята на бъдещото развитие, но също и кодиране на физио-
логичната основа, което придобива неподозирано психично зна-
чение – историята на тялото е и историята на Аза.  

(р)Еволюцията след раждането граничи с лудостта – начинът 
на живот, станал обичаен по време на пренаталния период, е пре-
къснат рязко – средата е различна, а адаптивният блокаж към схе-
мата на тялото3 (която досега е била предназначена за новата жиз-
нена ориентация) трябва да бъде преодолян. Цялата структура, 
изградена по време на пренаталния период, рискува да се срути, 
защото такава, каквато е, тя е несъвместима с новата среда – ес-
тествен, но и често травматичен процес на приспособяване.  

Тази ситуация може да се разбере при наблюдение на ново-
родено – очите му, интензивно отворени, свидетелстват за ак-
тивното очакване за завръщане към глобалното тяло, докато 
вцепенените му движения доказват адаптивното отчаяние на 
анатомичното тяло. Наличието на архаични рефлекси е доказа-
телство, че способностите за действие все пак са налице (ново-
роденото маркира именно движения, подобни на ходенето). Не 
става дума за липса на зрелост, а за процес на адаптиране – ако 
тези рефлекси изглеждат много схематични, то е защото вроде-
ните сензорно-моторни връзки вече са объркани in utero и от ин-
терференцията на придобитите невронни новообразувания.  

Новороденото, кърмачето усещат своята жизнена среда, ко-
ято вече не им осигурява каквото им е потребно нито напълно, 
нито постоянно – те я понасят и преоткриват едва епизодично 
при удовлетворяване на първостепенните си нужди, по време на 

                                                                                         
нужди. Това понятие е свързано и с понятието holding (по Д. Уиникот). 

3 За схема и несъзнаван образ на тялото виж повече в: Долто, Ф. (2012). Не-
съзнаваният образ на тялото. С., Богданова, М. (2018). Бебето, детето и тех-
ният език. С. 
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преходна наслада.  
Именно чрез присъствието на Другия на бебето се дава 

жизнена цялост в изобилие, която може да бъде открита в погле-
да му. То не може да се движи, крайниците не му се подчиняват, 
те се движат безразборно, противопоставят се чрез рефлекса, но 
в утробата е имало достатъчно пространство, за да се движи, 
било е заобиколено и ограничено от преградата на топла плът, 
прилепена до тялото и обездвижваща (в известен смисъл). С 
раждането, с въздуха, нищо във външното пространство не ог-
раничава и не принуждава. Невроонтологичната структура, коя-
то се намира в сърцето на глобалното тяло, внезапно губи посто-
янния прилив на хомогенни усещания, който (подобно на кръвта 
за сърдечния орган) е условието за поддържането на жизнената 
му функция, няма и програмиран механизъм, който спонтанно 
да осигурява това захранване.  

Грижите за тялото не са достатъчни (хранене, затопляне, 
закрила), за да може органичното тяло да стане отново субстрат 
на усещанията за хомогенност (необходими за функционирането 
на глобалното тяло). Те биха имали само временен ефект, който 
не само ще отложи придобиването на автономност, но и може да 
заложи психично страдание в бъдеще. Извършва се ново пренас-
тройване на схемата на тялото – принадлежността към тотален 
свят, и приспособяването към друг, различен и фрагментарен. 
За да се адаптира тялото, на новороденото му е нужен подтик, 
който дава майчината грижа. 

Промяната, довела до раждането, трябва да е съпроводе-
на от промяна на схемата на тялото, така че да може да се 
извърши раждането.  

И така, тъй като нито едно средство не е програмирано на 
това ниво и с тази задача, ситуацията би била без изход, ако опи-
тът в индуцирани ситуации благодарение на връзката с майката, 
не създава възможността тези два първоначално несъвместими 
свята да влязат във връзка. Но не става дума за магично дейст-
вие, защото майката сама по себе си не въвежда детето в ражда-
нето – несъзнаваният образ на тялото ще изгради основен ме-
диатор в лицето на желанието.  

Раждаме се от антиподите на желанието и сме родени едва 
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когато сме се научили да желаем, когато умеем да желаем. Тряб-
ва да се премине от наталния живот на глобалното тяло към спо-
собността да се вижда светът такъв, какъвто желанието ще го 
покаже, т.е. различен от онова, което е.  

Човешкото бебе се ражда с желание, с ярост, с воля да оце-
лее и едва появило се на този свят, то става арена на вътрешен 
конфликт, който застрашава интегритета на глобалното тяло, по-
топено от вълната на нуждите на физическото тяло, неспособно 
да ги задоволи самό. Глобалното тяло и физическото тяло сякаш 
водят смъртоносна битка помежду си, и без намесата на външна 
помощ, всяко едно от тях отново става бездиханно, или се връща 
към органичната инерция, за която Фройд говори като за нагон 
към смъртта.  

Трябва да се намери изход от този вътрешен сблъсък. И той 
е именно в лицето на трети човек, т.е. появата на Другия, за ко-
гото условието е майката. С нея, отвъд нагоните, желанието се 
научава, защото желанието се учи. Онова, което то прави въз-
можно е, „транслацията“ на пренаталната хомогенност към дру-
га открита, преживяна, или сънувана хомогенност във външния 
свят. Това започва чрез посредничеството на либидото и откри-
ването на референтната външна цялост. Тази решителна придо-
бивка отваря пътя към речта, към инвестирането на света като 
ново измерение на тялото, към повторното координиране на на-
талната моторика. Всичко това обаче е възможно само ако Дру-
гият е преминал в нас и отвътре, като нов член на схемата на тя-
лото, но и отвън, като образ на себе си, той потвърждава и акту-
ализира несъзнавания образ на тялото.  

Пренаталната телесна цялост се затваря в себе си, но дейст-
вайки тотално, всъщност няма никакво затваряне, тя е безкрай-
на. И обратно, наталното тяло е рязко очертано от различието, 
установено от външната среда. Светът навлиза, донасяйки еле-
ментите, необходими за удовлетворяването на нуждите. Тези 
точки на преход са критични точки – в тях се кондензират изоб-
раженията на органите, или на функциите, които участват. Тъй 
като това са точки на фиксиране, защото в тях се инвестира удо-
волствието от резките завръщания към цялостното тяло само по 
себе си, т.е. към глобалното тяло. Именно тялото се съставя и 
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консолидира отново. 
Пренаталната среда в крайна сметка се прехвърля във вън-

шна среда, която може да има същите функции и същия ефект – 
развитие. Тялото е преоткрило еквивалента на своя първонача-
лен метаболизъм на пълното Аз. Перцепцията за външната среда 
е създала възможен и отзивчив тотален свят. Тук майката играе 
централна роля на представител на целостта и на въвеждане на 
преживяното в отношенията с Другия. Образът на тялото, под-
държан в своето първоначално измерение, но който от този мо-
мент нататък участва в света, разпростира схемата на тялото към 
целостта на света – крехкост, която трябва да бъде укрепена вът-
ре-в-себе-си.  

Тъй като бебето не знае какво се случва, то познава света 
благодарение на усещанията, на сетивността си – както по време 
на феталния живот. Трансмодалният свят на усещанията, треп-
тящ от жизненост, поддържа тялото цяло и в унисон с глобално-
то тяло.  

Сега бебето започва да усеща тялото си там, където изпитва 
удоволствие, т.е. чрез опити за телесна цялост – тези места от 
тялото стават носители на масивна инвестиция, която характери-
зира последващото развитие на либидните стадии. С времето, 
този пъзел придобива форма, в която се очертава по-усетлива 
картина на тялото – все още непълна и не толкова хомогенна, но 
която ще бъде изтласкана, или променена, а може би съставена 
от него. Откриването на несъзнавания образ на самия-себе-си.  

Все още липсва обаче основното, т.е. онова, че събитията, 
свързани с либидото, пораждащи различни ефекти, могат да бъ-
дат основани и в същото време смесени във външна цялост, коя-
то да е достатъчна, за да се осигури новата кохерентност на тя-
лото, така че то да съществува в света. Следователно, тези опити 
трябва да се обединят и да се разположат върху стабилен еле-
мент, способен да изобрази и глобалното тяло като такова.  

За да може появата на света да стане раждане е необходимо 
да се осигури поддържането на чувствен приток на хомогенност, 
за което (преди да стане автономност) именно майката и майчи-
ните грижи ще играят роля – психичното съдържание за Другия 
ще трябва да може да замести съдържанието на утробата. Защо-
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то иемнно това, което се описва като характерно и важно за 
юношеството (значимостта на Другия)4, всъщност се залага 
още в ранна детска възраст. 

Майчиният носител на образа на себе си и за Другия 
Когато новороденото отвори очи, светът не му говори нищо. 

То е попаднало там с изумление. Привлича го само погледът на 
Другия и го задържа, защото то вижда в него нещо като светлин-
ка от предходен живот, особено ако става дума за развълнувания 
поглед на майката, или на бащата5. Колкото до останалото, извън 
тази снимка-поглед, това е свят от странни сенки, които не озна-
чават нищо, но се усещат.  

Тялото не може самό да изгради образ за себе си и за Дру-
гия – удоволствието би могло на моменти да го издигне до него-
вата собствена цялост, но то остава моментно, без необходимото 
постоянство, благодарение на което да се възстанови и стабилен 
невронен ред. Нещо повече, като се вземе предвид наталното 
различие, т.е. дисоциацията на тялото от неговата рождена сре-
да, несъзнаваният образ на тялото вече не може да открие източ-
ника си на енергия само в глобалното първородно тяло, тъй като 
то е изчезнало. Трябва да се зарежда другаде. Не в самия себе 
си, защото това би било аутистично поведение, а в майката, в 
степен, в която чрез интуитивното си разбиране, препраща на 
детето непокътнатата картина на неговото глобално тяло. Важна 
е не толкова майчината обич, майчините грижи (въпреки че те 
допринасят за поддържането на хомогенната виталност), а лич-
ният образ на тялото, който чрез Другия и в Другия, трябва да 
може да се появи извън самия себе си.  

Откъдето идва и необходимостта да се съотнесе към рефе-
рентна цялост, онова, което наричаме майка – тя е залога за този 

                                                      
4 Виж повече в: Тодорова, К. (2015). Идеята за „юношеството в конфликт със 

закона“ и несъзнаваните механизми за избор на професия. В: ГСУ Социал-
ни дейности, 108/2015. 

5 Когато майчиният поглед е първия външен поглед се изгражда половата 
идентичност. 
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континуитет, който реално липсва, и тя разпростира навсякъде 
ефекта от конкретните либидни преживявания, но чрез други 
пътища, дължащи се на естеството на нейното присъствие. И та-
ка, тази точка е решаваща, самата майка става изображението на 
несъзнавания образ на тялото на детето. Нещо повече, тя позво-
лява този образ да достигне до съзнанието като съзнание на 
майката. Образът на глобалното тяло тогава достига до размене-
ното съзнание, добива форма и живот в грижите на майката. 
Франсоаз Долто описва тази ситуация: „На всяко откриване на 
усещане, което майчиното лице удостоверява, ефемерното из-
пълване, свързано с него, събужда, или приспива сърцето, в за-
висимост от това дали лицето на майката се оживява, или засти-
ва, в зависимост от мимиките и звуковите сигнали за спокойст-
вие, или кавга, придружаващи удовлетворението, или фрустра-
циите на сетивното удоволствие. Така се изгражда образът на 
тялото, в неговата трайност спрямо мъките и радостите на тяло-
то, а после и на сърцето. Именно в този момент от развитието, се 
изгражда жизненият, или първичният нарцисизъм. Едно лице, 
някъде, в което ние се оглеждаме, ни придружава завинаги, още 
от първото сукане, и служи за зрителна опора на онова, което се 
организира в нашата телесна маса, формална, и функционална“ 
[Долто, Ф., 2012, с. 145]. 

Освободено от битката, която бушува в него, детето е спа-
сено от постоянния несъзнаван образ на самото себе си, който 
формално присъства до него. Така то може да излезе от себе си и 
да се втурне в приключенията на наталния свят: има кой да го 
придружава. 

Бебето се осмелява да проучва света, да го почувства, да го 
пипне, защото светът се е променил. Вече не е странното, или 
плашещото, а множеството форми на присъствие – то вече не се 
ограничава до майката, простира се до всички измерения на 
околния свят. Всичко в него е разкритие, откривателство, отва-
ряне към света без ограничения, нещо безгранично проучвано. 
Ражда се хоризонт, който очаква детето, привлича го – това оз-
начава думата „свят“, която не отговаря на някаква ефективна и 
надлежно констатирана реалност, а е друго състояние на поняти-
ето човек. Светът е един екстаз, дошъл от грейналото лице на 
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майката: схващано без предварително създадени идеи, без апри-
ори, в рамките на простото отваряне на себе си към околния 
свят, то се появява като външно разкритие на наличието на то-
талността. Трябва да се сънува преоткритата хомогенност. 

Този опит въвежда друга инстанция – съществуването на 
Другия. Ако новороденото открива чрез майка си идентичността 
на съществуването на себе си, то това е т.нар. „себе си“, прех-
върлено в Другия. Въпросът за това „себе си“ вече не е самотно 
ожесточаване. След като майката е кореспондент в света, тя 
става заменима, може да бъде разделяна и разбирана. Това е изг-
ревът и денят на раждането. Раждането е завършено единствено 
в перцепцията за Другия. То става общо, разпростира се потен-
циално към всяко друго същество. Става дума за откриването на 
Другия, като огледало на самия себе си – може да се говори за 
стадий на огледалото, присъщ на несъзнавания образ на тялото6.  

Онова, което бебето иска за себе си, за своята хомогенност, 
му е представено, пълно и завършено, в някой друг. Другият се 
появява извън онази представа за „себе си“, като нещо, което от-
говаря на нея. Ние се разпознаваме в Другия, Другият като нас-
самите и преди дори да сме успели да се „съставим“ отново, 
според схемата на тялото, вече сме самият-себе си чрез присъст-
вието на тялото-на-Другия. Това е принципът на „любовта“, кой-
то далеч надхвърля привързаността към човека, който задоволя-
ва потребностите. Любовта, това е Другия като нас-самите и та-
къв, че чрез образа му се достига до разбирането за самия себе 
си. Тази картина се осъществява преди дори да е довършена.  

Тук въпросът за бащата е основополагащ, защото майката 
никога не е сама, а „преди бащата да се намеси в качеството си 
на такъв в живота на детето, той присъства в отношението на 
майката. /.../. Детето следователно се съпоставя с тези две лич-
ности (Едиповият комплекс се пробужда отново през юношест-
вото), но с тяхната история./.../. Впрочем, благодарение на пу-
бертета (това ново пораждане), юношата си поставя въпроси 
върху своите корени“ [Деларош, Ф., 2011, с. 49]. 

Освен това, откриването на другия (човек), което „обобща-
                                                      
6 Виж Деларош, П. (2004). Юношеството. С., с. 19-23. 
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ва извънредно социалния характер на юношеството минава най-
напред през преоткриване на миналото. И дори е вън от съмне-
ние, че същинската трескавост по установяване на контакти от 
всякакво естество, наблюдавана при някои младежи, съответства 
на едно несъзнавано търсене на миналото, държано в тайна...“ 
[Деларош, Ф., 2011, с. 50]. 

Всичко се променя, когато майката вече е достатъчно раз-
позната като Другия, различен от себе си, и гарант за целостта 
на това „себе си“. Тогава перцепцията е освободена от ограни-
ченията на страха.  

Успоредно с това, несъзнаваният образ на тялото разширява 
желаещия обект. Онова, от което тялото се нуждае, е това, което 
е имало преди раждането, по време на пренаталния период, и 
което сега то търси в аналогични елементи, но пренесени, полу-
чени, или плод на фантазиите, в този свят, където то вече не ги 
открива. Това виждане идеализира обекта, надхвърля неговата 
материална форма и това е обектът, такъв, какъвто се появява на 
хоризонта на желанието. Тоталността отново се появява в това 
жизнено разширяване, причинено от желанието. Така светът на 
свой ред става картина, която се наслагва над несъзнавания об-
раз на тялото и му дава своите обекти. Такъв е първоначалният 
свят, онзи, в който се разиграва зараждането, където то може да 
бъде открито в цялата си същност, но под други форми: формите 
на света.  

Последиците от този опит са съществено важни – сензорно-
моторната координация, програмирана за външния свят (но пре-
върната чрез интеграцията си в пренатална хомогенност) сега 
може да бъде възстановена отново. При вътрешно присъщите 
условия на това схващане за света, „втората схема на тялото“ се 
изгражда поради факта, че става част от него. От друга страна, 
този свят не е сбор, а обща цялост, която се определя като място 
за съществуване в зависимост от съществуването на глобалното 
тяло. Следователно, човекът е свързан със света такъв, какъвто е 
тук, променен в материя, предоставена на възможността за съ-
ществуване на жизнената хомогенност. В резултат на това, обра-
зът на тялото ще се разпростре до образа на света, от който е 
част. И ще се появи речта – след всичкото, което е език. 
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Много често юношите „губят и ума, и дума“, стават 
апатични и меланхолични, сякаш регресирайки до бебета в 
очакване да бъдат разбрани. Те имат реч, но предпочитат ези-
ка, потеглят навътре-към-себе-си, търсейки думи, но и реани-
мирайки вече усетени. 

От образа към речта 
Детето се обръща към света още преди да е интегрирало в 

себе си схемата на тялото. То обаче вече се свързва с него чрез 
развитието на речта. Достъпът до речта не започва с появата на 
думите, той показва способността Другият да бъде схващан като 
друг, различен от самия себе си. Другият като самия мен, Други-
ят като някой, който се обръща към нас от света, в който стои 
той, ще изгради събеседника на онова, което става с образа на 
тялото. Невроонтологичните анаграми стават предварителната 
схема на онова, което ще бъдат думите. Говорим чрез глобалното 
тяло, а не поради предполагаемата вродена речева функция. Ла-
кан казва това в известната формулировка, според която „несъз-
наваното е структурирано като език“. 

Фактът, че в Другия може да става дума за нас, разрешава 
въпроса за „себе си“ само поради това, че той ни чува – да бъ-
деш чут означава да можеш да бъдеш. Онова, което Другият 
схваща у новороденото, му връща пълната картина за самото не-
го, а несъзнаваният образ на тялото се възстановява такъв, ка-
къвто е бил в началото. От този момент нататък, този образ вече 
не е само либиден, единственият му принцип не е да получава 
частично удоволствие, а се разгръща в усещането за идентич-
ност на себе си и на Другия, който участва в същата тази поже-
лана цялост. Основата на образа на тялото добива форма чрез 
представата за Другия, налага се върху този модел, там вече има 
структура, която води към изграждане. 

Следователно схемата на тялото ще действа като речта – 
вербална проекция, артикулираща несъзнавания образ на тялото. 
Този образ се обръща към Другия, едновременно недостатъчен и 
липсващ, но все пак присъстващ реално, или във фантазиите – 
той води диалог с него. Така че онова, което се добавя към сред-
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ствата за съществуване на глобалното тяло, е функцията на езика 
– това движение на желанието, чрез което детето може да си 
присвои своите обекти, но не като ги сграбчва със силните си 
челюсти, като животните, а като ги пригажда според виталната 
хомогенност, каквато е синтаксисът на речевото отношение, 
поддържано отначало с майката, и постепенно прехвърлено към 
другите. 

Клинична бележка: 
Н.П. е на 13 г. и изпитва тревожност, която се засилва при 

общуване с учителите. От няколко месеца се появява дерматит, 
който не може да бъде повлиян чрез медикаментозно лечение. 
Успехът й се понижава, както и желанието да общува с връстни-
ци, предпочита да е вкъщи с майка си. На консултацията майката 
разказва, че като бебе е била много тиха и спокойна, „сякаш ня-
ма бебе вкъщи“. Тя винаги е искала момиче, за да бъдат прия-
телки и „защото знам как да стане като мен – борбена и силна“. 
Тъй като бащата е пътувал често, до 4-та година са били заедно 
през повечето време и момичето е „запълвала липсата“. Рядко са 
излизали с приятели, майката е работела от дома. Тръгването на 
градина на 3 г. е било драматично, с плач повече от 6 месеца, ко-
гато се е налагало да я взима по-рано. Появява се неустановен 
дерматит (!). Играта с деца е била рядкост, предпочитала е да 
бъде около госпожите или възрастен. Тревогата на майката води 
до спане на детето в нейната стая и до връщането към симбиоза-
та от ранното детство. В първи клас връзката с учителката е по-
зитивна и постепенно момичето успява да намери удоволствие 
от ученето. Това обаче води до тъга у майката, която е неназови-
ма и която води до вина – „не знам какво ми стана тогава, може 
би защото имах и проблеми в работата...“. 

В следващите години отношенията майка-дъщеря се разви-
ват в липсата на бащината метафора и изключително през прия-
телството – търсено и изисквано от майката. Другият е въведен 
след оценка – той има определен профил. 

Постепенно в анализа момичето заговаря за усещането си 
за изолация и противоречията около лоялността към майка си и 
желанието да опознае света. Тя не приема тялото си, не го ха-
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ресва – „това е тялото на майка ми, за нея е важно да имам кра-
сиви ръце... за мен още не знам какво е важно...“. 

Как и дали момичето ще излезе от капана на майчиното же-
лание? Как ще присвои тялото си и ще отвърже страданието изя-
вено чрез кожата? Дали майката може да чуе себе си отвъд ясна-
та си представа за бъдещето на детето си? И какви са били от-
ношенията със собствената й майка, довели до завързване на въ-
зела? И защо мъжете в този род не са успявали да се впишат? 

Защо това знание е важно за педагога? 
Защото е безполезно детето да се занимава с основите на 

смятането, „ако субектът не може да се ситуира спрямо тялото 
си, спрямо огледалото, спрямо пространството, семейството си, 
мястото си в семейството. Следователно трябва първоначално да 
въведем диалог, като че ли се намираме пред осемнадесет ме-
сечно дете” [Франсин Жолен цит. по Манони,М., 2006, с. 42]. 

Освен това, не-желанието за общуване, свързано с доверие-
то, което пък от своя странa е свързано със съучастието и раз-
познаването на Другия, пробужда тревожността, макар в същото 
време тялото да е било успокоено по отношение на потребнос-
тите от субстанциален обмен, осъществен с непозната замест-
ница на майката (учител или друг възрастен).  

Важно е да се говори с юношата – да се дават думи на 
преживяванията, промените в тялото, средата, тъй като то-
ва знание помага да познава и „да предвижда” случващото се, 
да бъде по-спокоен и уверен, подготвен. Това дава усещане за 
компетентност и възможност за привързване – когато търси 
изход, юношата има потребност да намери Друг, с който да 
изгради привързаност, през която да се-пре-открие. И това е 
говорене, което отчита несъзнаваното и приема значимостта 
на миналото. Път, който когато го познава, педагогът би мо-
гъл да съпроводи юношата в неговото желание, като остава 
наблизо. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГОРНА УЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ  

Стойко Иванов 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF SCHOOL 
STUDENTS IN UPPER SCHOOL AGE 

Stoyko Ivanov 

Abstract: The purpose of the article is to analyze the mental 
characteristics of upper school students, focusing on changes in their 
self-awareness and self-esteem, the social situation of their 
development and their relationships with the significant for them 
people (parents, teachers and peers), the changes in the cognitive, 
emotional and behavioral realm of their personality, the leading 
activity and the basic mental changes that it causes. Based on 
specific experience and analysis of sources from the specialized 
literature, the article identifies typical traits of students of that age. 
The article is relevant because the knowledge and understanding of 
the mental characteristics of young teenagers is necessary for their 
parents, teachers, and for themselves. 

Keywords: students, mental characteristics, changes 

Въведение 
Горната училищна възраст обхваща периода от 16-17 до 19-

20 години. Тя е наричана „юношество“, „ранна младост“ и „късно 
тийнейджърство“. Тази възраст отдавна се свързва с романтиката, 
авантюризма и оптимизма. Тя привлича вниманието на философи 
и писатели. Жан-Жак Русо [1997], разкривайки значението на то-
зи възрастов период го определя като „второто раждане на чове-
ка“. Йохан Волфганг Гьоте в своя роман „Страданията на младия 
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Вертер“ описва типични преживявания и романтични страдания 
на един представител на тази възраст. Във взрастовата психология 
юношеството за пръв път специално се изучава от Гренвил Стен-
ли Хол и Едуард Шпрангер още в края на XIX и началото XX век. 
Известни автори, които изследват този период са Шарлота Бюлер, 
Ерик Ериксън, Франсоаз Долто и др. [Минчев, Б., 2005, с. 54; 
Минчев, Б., 2014, с. 219-220]. В България монографични изслед-
вания за особеностите на юношеската възраст провеждат Хайга-
нуш Силгиджиян [1978], Владислав Господинов [2011] и Елена 
Папазова [2013]. Те посочват, че в горна училищна възраст се изг-
раждат основите на вътрешната позиция на личността, нейната 
насоченост, самооценка и самосъзнание.  

Анализът на специализираната литература разкрива [Ива-
нов, С., 1993, с. 221-231], че през различните социално-икономи-
чески и културни етапи от развитието на обществото активнос-
тите и особеностите на юношите и девойките са се проявявали 
по различен начин – достъп до образование, начин на обличане, 
възможности за прекарване на свободното време и др. Въпреки 
това се открояват и някои общи закономерности като: възрастова 
сегрегация (стремят се да общуват помежду си, а не с по-
малките или по-възрастни представители на обществото), ико-
номическа зависимост от възрастните и лесна податливост на 
влиянията на средствата за масово осведомяване. Горноучилищ-
ната възраст е период на съществени промени в самосъзнанието, 
половата идентификация и моралното самоопределяне. През то-
зи възрастов период учениците се опитват да разберат собстве-
ната си личност, смисъла на своя живот, особеностите на соци-
алните и междуличностните отношения. Засилва се активността 
им, свързана със самообучението и самовъзпитанието. Мотивите 
през тази възраст стават все по-устойчиви, оформят се в трайна 
система и изграждат насочеността на личността. Трудностите 
при разкриването на психичните особености на горноучилищна-
та възраст се обуславят от: 1. Етнокултурните различия, които 
съществуват при начините им на придобиване на статут на въз-
растни. 2. Спецификата на развитие на представителите на раз-
личните поколения. 3. Отправната теоретична позиция на раз-
личните изследователи.  
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Изложение 
Целта на статията е да се направи анализ на психичните 

особености на учениците от горна училищна възраст, като се 
постави акцент на промените на самосъзнанието и самооценката 
им, на социалната ситуация на развитието и взаимоотношенията 
им със значимите за тях хора (родители, учители и връстници), 
на промените в познавателната, емоционалната и поведенческа-
та сфера на личността им, на водещата дейност и основните 
психични новообразувания, които тя обуславя. В нея на базата 
на конкретен опит и анализ на източници от специализираната 
литература се посочват типични черти на учениците от този въз-
растов период. Статията е актуална, защото познаването и раз-
бирането на психичните особености на юношите и девойките е 
необходимо за техните родители и учители, а и за тях самите.  

Един от най-известните познавачи на горна училищна въз-
раст като завършващ етап на първичната социализация е Игор 
Кон [1979; 1987]. Той представя различни схващания за нейната 
същност. Според него в биологизаторските теории тя се приема 
като определен етап в еволюцията на организма, който предиз-
виква всички останали промени. В психоанализата тази възраст 
се представя като определен етап на психосексуалното развитие. 
Психологическите теории за юношеството акцентират на разви-
тието на характерологичните черти и самосъзнанието на лич-
ността. В социологизаторските теории като най-съществени 
промени за тази възраст се посочват процесите, свързани със со-
циализацията на юношите – формирането у тях на конкретни 
ценностни системи, поемането на повече отговорности, типични 
за възрастните, и усвояване на повече социални роли. Обръща се 
внимание на борбата между поколенията и на конфликтите меж-
ду учениците от горна училищна възраст и техните родители. 
Подчертава се обаче, че болшинството от първите приемат и из-
разяват положително отношение към вторите.  

И. Кон отбелязва, че гимназистите, също както подраства-
щите (макар и не в такава степен), заемат междинно положение 
между децата и възрастните. Той обръща внимание на важни 
промени в организма им (тегло, ръст, сърдечно-съдова, скелетно-
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мускулна, хормонална и полова система), на стремежите им да 
се самоутвърждават, на изграждането на тяхната самооценка, на 
проявите на трайни интереси към определени дейности, профе-
сии и социални области, в които могат да се реализират. Настъ-
пилите физически и психични изменения влияят на формиране-
то на техния Аз-образ, мотивация за постижения, социален 
престиж и популярност.  

За юношите и девойките е характерно, че се увеличава тег-
лото и се повишава мускулната им сила. В края на възрастовия 
период те завършват своето физическо и полово развитие. Резул-
татите от съвременни изследвания представени от Джон Качопо 
и Лора Фребър [2015, с. 507] обаче показват, че в съдържателно 
и структурно отношение в мозъка на юношите също се осъщес-
твяват промени. Например бялото вещество на мозъка (миелин) 
продължава да съзрява и през периода на юношеството. В този 
период мозъкът на юношите е по-чувствителен към преживяване 
на удоволствия в сравнение с мозъка на възрастните, с което се 
обясняват по-рискованите им поведенчески реакции. 

Много от юношите проявяват интерес и намират начин да 
се реализират в сферата на изкуствата (танци, театрални трупи, 
школи за рисуване и др.), спорта и здравословния начин на жи-
вот, но някои преживяват тревога, стрес и депресия, защото смя-
тат, че не се справят така добре с предизвикателствата, както 
своите връстници. Учениците от горна училищна възраст фор-
мират своята идентичност и се еманципират от своите родители. 
Освен ученето, важно място в техните активностите има и об-
щественополезният труд. Основните новообразувания през този 
възрастов период се проявяват в самосъзнанието. Учениците от 
горна училищна възраст се отличават със силния си стремеж 
към самостоятелност и да изразяват собствените си становища, 
мнения и оценки [Славин, Р., 2004; Стънбърг, Р., У. Уилямс, 
2014]. Те се опитват да направят впечатление на околните, да 
демонстрират дързост, оригиналност и уникалност. Изказват се с 
убеденост по всички проблеми и са готови с ентусиазъм да за-
щитават позициите си. Това е период на изграждане на идентич-
ността и основата на ценностната система на юношите и девой-
ките. Те се стремят да си отговорят на въпроси от типа „Кой съм 



СТОЙКО ИВАНОВ 

 133

аз?“ и „Какъв искам да стана?“. При формирането на образ за 
себе си силно се влияят от мнението на своите приятели, роди-
тели и принадлежността си към една или друга етническа, рели-
гиозна или социалноикономическа група. Без съмнение проце-
сът на самоопределяне на учениците от горна училищна възраст 
е важен, продължителен и сложен. Той се обуславя от референт-
ните лица и от резултатите на проявените от тях активности. 
Ерик Ериксън [1996] определя този процес като формиране на 
идентичността. Последната обезпечава свързаността между ми-
налото, настоящето и бъдещето на личността. Тя се формира на 
базата на експериментиране с изпълнението на различни роли 
преди да бъде избрана основната роля, която ще се изпълнява 
като възрастен. За Е. Ериксън основната криза през периода на 
юношеството е объркването на ролите. Това е крах в развитието 
на чувството за идентичност на личността. Още по-голям проб-
лем представлява формирането на „негативна идентичност“. В 
този случай юношите се приемат като неудачници и се изолират 
тотално от своите връстници, като в най-тежките случаи стигат 
до злоупотреба с алкохол, наркотици и опити за самоубийства. 
Неуспелите в образователната си дейност ученици често в по-
късните си периоди имат житейски и академични проблеми. Те 
се включват в различни групи, някои от които са и с противооб-
ществени прояви (банди, тайфи, агитки, секти) или стават субек-
ти на девиантно поведение [Гайдаров, К. 1998]. Според Джеймс 
Марсия [Славин, Р., 2004, с. 134-135; Крумова, А., 2017, с. 129-
130] изграждането на идентичността преминава през четири 
състояния: предрешена идентичност, дифузия на идентичността, 
мораториум на идентичността и постигната идентичност. „Ста-
билната личност на възрастния човек е основана на чувството за 
идентичност, а то се оформя през юношеството“ [Сиймън, Д., Д. 
Кенрик, НБУ, с. 412].  

През периода на юношеството за пръв път в своето разви-
тие личността на базата на самосъзнанието и самонаблюдението 
формира концепция за себе си. Впечатлява това, че самооценката 
на учениците от горна училищна възраст е относително реалис-
тична, устойчива и диференцирана. Някои от тях обаче имат 
твърде неадекватно завишена самооценка. Още по-лош вариант 
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е, когато самооценката е прекалено занижена и тези среднош-
колци се характеризират с недостатъчно самочувствие и самоу-
важение. Те са песимисти, не са удовлетворени от своите пости-
жения и се възприемат като по-неспособни от своите връстници. 
При тези случаи недостатъците на личността се хиперболизират 
и се приема, че са много по-големи и повече от нейните дос-
тойнства. Най-добре е когато юношите и девойките са амбици-
озни, целенасочени, уверени в себе си, оптимисти и с леко зави-
шена самооценка, която да им дава смелост и решителност да 
предприемат самостоятелни решения. Резултатите от проведени 
емпирични изследвания [Минев, М., 2018] показват, че с пови-
шаването на възрастта на юношите и девойките самооценката 
им се повишава. Това се дължи на нарасналия им житейски 
опит, по-голямата им емоционална устойчивост, успешното 
справяне с повече и по-разнообразни трудности. Оказва се, че 
първите са по-независими и по-сигурни в себе си, отколкото 
вторите. Установява се, че академичните успехи влияят положи-
телно на самооценката на юношите и девойките. Тези от тях, ко-
ито са с отличен успех, са с по-висока самооценка от тези, които 
имат добър успех. Доказва се, че върху самооценката на учени-
ците от горна училищна възраст влияят и доходите на семейст-
вото. Юношите и девойките непрекъснато се сравняват помежду 
си какви дрехи носят, в какви квартали живеят, какви коли при-
тежават родителите им, къде и по колко пъти ходят на почивка. 
Разкрива се тенденцията, че с повишаването на доходите на се-
мействата им се повишава и тяхната самооценка. Учениците с 
отличен успех и големи доходи на семейството имат най-висока 
самооценка.  

Образът за себе си и своята самооценка юношите и девой-
ките формират на базата на саморефлексията, самоанализа, 
външния си вид, постигнатите резултатите от своята дейност и 
мнението на лицата, които за тях са референтни. Аз-концепцията 
им през този възрастов период става по-диференцирана. „Изс-
ледванията на Сюзан Хартър са идентифицирали осем отчетли-
ви аспекта на Аз-концепцията на юношата: академична компе-
тентност, професионална компетентност, спортна компетент-
ност, външен вид, социално приемане, близки приятелства, ро-
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мантично привличане и поведение“ [по Славин, Р., 2004, 135]. 
Осмислянето и преживяването на тази разностранна, динамична 
и противоречива психологическа информация предизвиква по-
някога у тях напрежение, агресивност, страх, тревожност и не-
сигурност [Калчев, П., 2003; 2005; 2006; 2010; 2014; 2016 и др.]. 
Стоянка Жекова [Йорданов, Д., С. Жекова, К. Крумов, 1986, с. 
175] пише: „Може би най-ярко самосъзнанието и самооценката 
си учениците изявяват в извънурочните форми – там където рег-
ламентирането е по-слабо, условията за собствена инициатива и 
самостоятелност са по-големи“. 

Юношите и девойките освен за настоящето си често мислят 
и за своето бъдеще. Чакат с нетърпение и тревога да навлязат в 
„истинския живот“. Те все още възприемат, че времето премина-
ва бавно. Средношколците започват да се чувстват равни на въз-
растните, а дори и че в някои отношения ги превъзхождат. Осо-
бено голямо самочувствие получават от това, че са информирани 
за много неща, имат добра езикова подготовка и компютърни 
умения. Държат да се откроят със своята индивидуалност. Те 
строят „жизнени планове“, поставят си за цел да променят об-
ществото, изработват си собствени теории и системи. Постоянно 
се сравняват със своите връстници и с кумирите, на които се 
стремят да подражават. Проявяват склонност към самоанализ, 
самокритика и егоцентризъм. Тези техни изяви са пряко свърза-
ни с използването на възможностите на абстрактно-логическото 
мислене и хипотетичните разсъждения. Според Жан Пиаже из-
ползването на формалните операции зависи от запознатостта на 
учещия с дадена предметна област. Учениците, които са по-
информирани в дадена област, е по-вероятно да използват фор-
мални операции. „Когато не познават предмета, учениците нап-
редват по-бавно, склонни са да използват модели на конкретни 
разсъждения и рядко използват саморегулация“ [по Славин, Р., 
2004, с. 132]. 

Освен със своите вътрешноличностни конфликти във връз-
ка с изграждането на положителна идентичност, обективна са-
мооценка и правилна Аз-концепция юношите и девойките тряб-
ва да преодоляват редица трудности в общуването си със своите 
родители, учители и връстници. Отношенията с първите са емо-
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ционални, а понякога и доста радикални. Противоречията се 
обуславят от различните разбирания за социално одобряеми мо-
дели на поведение и външен вид, права и отговорности, прия-
телства и академична успеваемост. Тези различия са естествени 
и закономерни и ако не се стига до крайности, помагат за еман-
ципацията на учениците и „детронирането на родителите“ – 
процеси подпомагащи социализацията, натрупването на личен 
опит и поемането на отговорност. Въпреки „борбата между по-
коленията“ юношите и девойките като правило се доверяват на 
своите родители, защото знаят, че могат винаги да разчитат на 
тяхната безкористност, подкрепа и обратна връзка. 

Учениците от горна училищна възраст са в постоянен кон-
такт и с педагозите. Взаимодействията им обаче невинаги могат 
да се определят като еднозначни. Причините за полярността във 
взаимоотношенията е необходимо да се търсят и в двете страни. 
Юношите и девойките харесват тези учители, които ги разбират, 
уважават и се съобразяват с техните интереси. В процесите на 
професионално-педагогическото общуване последните трябва да 
изслушват мненията на своите възпитаници и да проявяват рес-
пект към техните желания за автономия и да избягват проявите 
на авторитарност, грубото „дидактизиране“ и „морализаторства-
не“. Съществена грешка допускат учителите, които акцентират 
главно на възпроизвеждането на учебното съдържание и не да-
ват възможност на учениците си да изразяват самостоятелно 
мнение. Повишената критичност на юношите и девойките към 
своите преподаватели налага последните да проявяват самовзис-
кателност към начините си на преподаване и поведение. Често 
конфликтите между учителите и техните възпитаници се пре-
дизвикват от високите претенции спрямо другата страна в учеб-
но-възпитателния процес.  

Емоциите и чувствата на учениците от горна училищна 
възраст се характеризират със своята полярност, крайност и ам-
бивалентност. Те се обуславят от живота им в училище, отноше-
нията им към съучениците, учителите и учебните дисциплини, 
които изучават. Характерното за представителите на тази въз-
раст е повишеното емоционално отношение към всички сфери 
на живота. Интензивно се развиват техните естетически и мо-
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рални чувства. Типични за този период са влюбванията и раз-
любванията.  

Юношите и девойките се вълнуват за формирането на образ 
за себе си, професионалното самоопределение, проявите на сек-
суалността и др. Грейс Крайг [2000, с. 578-579] посочва, че вър-
ху сексуалното поведение на юношите и девойките оказват вли-
яние четири фактора: ниво на образованост и академична успе-
ваемост; психични особености (темперамент, самооценка, сек-
суален опит); семейни отношения и степен на биологично съз-
ряване. Данни от редица изследвания показват, че през ХХ в. 
драстично се е увеличила сексуалната активност на юношите и 
девойките [Сиймън, Д., Д. Кенрик, НБУ, с. 415]. В много общес-
тва сексуалните връзки в периода на юношеството се приема ка-
то нещо нормално. Отчита се, че юношите са с по-голям сексуа-
лен опит от девойките, което може да се дължи на страх от ус-
ложнения при девойките (забременяване, СПИН, венерически 
болести, изграждане на социално неприемлив образ и др.) и 
умишлено прикриване на броя на сексуалните връзки, докато 
юношите са склонни да ги преувеличават. Не е реалистично да 
се очаква, че учениците от горна училищна възраст няма да пра-
вят секс, но за да се избегнат нежеланите последствия от него, 
трябва в образователната система да има подходящо полово въз-
питание и обучение.  

Най-ярко емоционалността им се проявява в дружбата, при-
ятелството и любовта. Тези междуличностни отношения се ха-
рактеризират с взаимна привързаност, искреност, уважение и 
доверие. Те се базират на симпатии, общи интереси и ценности. 
Подбудите за създаването на такива взаимовръзки е в стремежа 
им към приемане, саморазкритие и разбиране. При избора си на 
приятели средношколците са много взискателни и безкомпро-
мисни. Ниският статус на средношколниците сред своите връст-
ници „корелира с висока тревожност и желание за личностни 
промени“ [Кон, И., 1979, с. 155]. „Юношите, които имат удов-
летворяващи и хармонични приятелства, демонстрират и по-
високи нива на самооценка, по-малко самотни са, имат по-зрели 
социални умения и се представят по-добре в училище, отколкото 
тези, на които липсват подкрепящи приятелства“ [по Славин, Р., 
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2004, с. 136]. Стоянка Жекова посочва, че „В живота на юношите 
навлизат по-определено и категорично и интимните им взаимо-
отношения, които променят цялата психическа структура и на-
соченост, формират нова мотивация, въвеждат учениците в нови 
ситуации, срещат ги с непознати досега явления.“ [Йорданов, Д., 
С. Жекова, К. Крумов, 1986, с. 170].  

Близки контакти юношите и девойките установяват не само 
в своите класове и училища, но и извън тях (кръжоци, спортни 
отбори, политически организации, танцови и театрални трупи). 
Те общуват обаче и в стихийни и неорганизирани групи, които 
понякога не отговарят на социалните очаквания. Участието си в 
тези групи учениците от горна училищна възраст са склонни да 
доказват чрез рисково поведение и противообществени прояви. 
Това налага родителите и учителите на учениците от горна учи-
лищна възраст да имат представа за техните неформални кон-
такти и моделите им на поведение. Директното и авторитарно 
повлияване върху техния социален живот обаче може да предиз-
вика дисфункционални конфликти.  

Учениците от горна училищна възраст са особено чувстви-
телни към спазването на моралните норми. В тази възраст те ус-
вояват неписаните морални закони на обществата, в които живе-
ят. Според тях правилата в обществото са необходими и всички 
в него трябва да се съобразяват с тях. Според Джон Сиймън и 
Дъглас Кенрик [НБУ, с. 411] юношите не са вече егоцентрични. 
Те разбират нещата от гледна точка на другите и оценяват мо-
ралните актове извън границите на одобрението или наказание-
то. Те предпочитат да страдат, но да не нарушават моралните 
норми. Образец за тях са хората, които проявяват честност, 
справедливост, почтеност, коректност, лоялност и др. Именно 
към формирането на такива качества е целта на техния стремеж 
за самоусъвършенстване. Чрез самовъзпитание те се стремят да 
изградят и определени волеви качества като: целенасоченост, 
смелост, решителност, настойчивост и др. Понякога в това от-
ношение достигат до крайности и екстремалност. Примери зато-
ва са т. нар. „адреналинови юноши“, които, за да демонстрират 
възможностите си, извършват твърде необмислени простъпки, 
като правене на селфи в твърде рискови условия.  
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За учениците от горна училищна възраст ученето продъл-
жава да бъде водеща дейност, но за разлика от подрастващите те 
проявяват към него по-голяма избирателност, самостоятелност и 
сериозно отношение. Ученето за тях придобива конкретен жиз-
нен смисъл. Основните характеристики на познавателната им 
дейност са целенасоченото възприятие, смисловата памет, пред-
намереното внимание, всички мисловни операции (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, прозрение, абстракция и др.) и про-
дуктивното, творческо въображение. В развитието на паметта се 
увеличава ролята на словесно-логическото запомняне. Послед-
ното се развива чрез използването на различни прийоми – сис-
тематизиране, правене на планове, изграждане на асоциативни 
връзки, отделяне и подчертаване на ключовите идеи и т.н. В ре-
зултат на диференцирането на интересите се засилват избира-
телните възможности на преднамереното внимание. Концентра-
цията му към определени обекти става по-голяма.  

Учениците от горна училищна възраст проявяват в доста-
тъчна степен критичност, самокритичност и стремеж към само-
образование. Под влияние на специфичната им учебна дейност 
се променят и характеристиките на мисловната им дейност. Тя 
се характеризира с висока степен на обобщеност и абстрактност. 
В нея се проявява тенденция за търсене и намиране на причин-
но-следствените връзки, нарастват възможностите за аргумента-
ция при доказването на различни теоретични постановки и ре-
шаването на конкретни практически задачи. Развитието на мис-
ловните процеси оказва влияние и на речевата им активност. 
Обогатява се активният им речник. Усложнява се структурата на 
тяхната реч. 

Юношите и девойките винаги се стремят към новостите, 
истината, творчеството и да защитават своите позиции. Мразят 
шаблоните, клишетата, „зубрачеството“ и „бележкарството“. 
Склонни са в учебния процес да формулират и да проверяват 
хипотези, да достигат до познанието чрез експериментиране и 
задоволяване на своя изследователски интерес. Участват в раз-
лични форми за надграждане на придобитите вече знания, уме-
ния и навици (кръжоци, школи, олимпиади, конкурси и др.). В 
процесите на учене учениците от горна училищна възраст проя-
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вяват и развиват специалните си способности. Това е предпос-
тавка за по-ясното и категорично разкриване на индивидуалните 
им различия и прояви на самостоятелност. В качествено и коли-
чествено отношение познавателните им възможности са по-
големи в сравнение с подрастващите. Те усвояват и използват 
по-сложни интелектуални операции и понятиен апарат. Повече 
са склонни да сравняват, размишляват и разсъждават. Предпочи-
тат кооперативното учене и активните методи на обучения чрез 
участие в проекти, дискусии и решаване на казуси, които пред-
полагат прояви на креативност, различни преживявания, ясни, 
точни и конкретни обяснения. Тези форми на преподаване ги 
стимулират към самоутвърждаване, самообразование и прояви 
на новаторство. Така им се предоставят повече възможности за 
формиране и усъвършенстване на различни качества и умения, 
по-добро взаимно опознаване и разширяване на познавателните 
им интереси. В тези форми на учене чрез преживяване освен, че 
усвоените знания са по-разбираеми, трайни и функционални, 
учениците от горна училищна възраст се опознават по-добре, 
сплотяват се и усъвършенстват възможностите си да си взаимо-
действат в екип.  

Юношите и девойките се стремят да съчетаят и съвместят 
познавателните и социалните мотиви за учене. Те проявяват из-
бирателност по отношение на изучаваните учебни предмети в 
зависимост от това колко ще са им полезни за реализацията на 
бъдещите им планове. По-голям интерес вече предизвикват 
предметите, които са свързани с възможностите им за личностна 
изява и професионално самоопределение. Много от учениците 
от горна училищна възраст смятат, че трябва да продължат обра-
зованието си в университета и така да получат повече възмож-
ности за лично благополучие и кариерно израстване. Някои от 
тях се открояват с постоянните и устойчиви интереси към опре-
делени предметни области. В това отношение се забелязва из-
вестна диференциация в зависимост от фактора пол. Юношите 
се увличат повече от техниката и спорта, а девойките – от поези-
ята, музиката и модата.  

За учениците от горна училищна възраст е характерно 
оформянето на основополагащите убеждения, мотиви и цели. 
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Според Лидия Божович [2008] през този период се развива ос-
новно тяхната мотивационна сфера, вътрешната жизнена пози-
ция, мирогледа и моралното съзнание на личността. Типични за 
тях са усилията да систематизират усвоените знания от различ-
ните учебни дисциплини и да направят съдържателни междуп-
редметни връзки в натрупваното познание. Насочват се към об-
щественополезен труд и придобиване на определени професио-
нални компетентности. Отделят много време за съставяне на 
жизнени планове и мечти за бъдещи изяви. У повечето от тях се 
проявява ясна насоченост и диференциация относно предпочи-
таните професионални дейности. Обикновено желанията им са 
свързани с професии, които предполагат по-големи интелекту-
ални способности и предоставят възможности за творчество, но-
ваторство, престиж и високи доходи. Професионалният им из-
бор е странно съчетание на романтизъм и прагматизъм и в много 
по-малка степен на реализъм.  

Средношколците проявяват интерес към своята бъдеща 
професионална реализация. Изборът им на бъдеща професия 
съществено повлиява върху учебната им дейност, цялостната им 
насоченост и ценностна ориентация. Трудовете на Любен Десев 
[1986], Здрава Иванова [1976], Генчо Пирьов [1976] и Павел 
Александров [1987] разкриват, че юношеството е най-
подходящият възрастов период за избор на професия. Посочени-
те в тях данни обаче показват, че поне половината от абитуриен-
тите нямат още готовност за конкретна професионална подго-
товка или проявяват колебания при своя избор. Във връзка с това 
те се съветват със своите родители и учители. Уважават тяхното 
мнение, но повечето от тях държат на своя независим и самосто-
ятелен избор. Защото много от юношите и девойките вече имат 
впечатления за трудовите дейности на възрастните и са анализи-
рали възможностите, които те предоставят. В процеса на своята 
социализация голяма част от тях вече са придобили конкретен 
трудов опит като сезонни работници в строителството, селското 
стопанство, сферата на услугите или като доброволци в различ-
ни организации. Те имат и многостранна информация в сферата 
на науката, спорта и изкуството. Всичко това, съчетано с факта, 
че вече притежават относително устойчива и адекватна самоо-
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ценката, им помага да направят избор за своята бъдеща профе-
сионална дейност. Съставянето на професионалните планове на 
средношколците се обуславя и от тяхното самоуважение и пред-
ставата, която са изградили за себе си – произход, образование, 
физически образ, способности, интелект, интереси, желания, ас-
пирации, мотиви и ценности. Съществена трудност при избора 
на професия от юношите и девойките е, че се наблюдават много 
и бързи промени във връзка с възможностите за професионална-
та им реализация. Непрекъснато се изменя социално-
икономическата обстановка, появяват се нови професии, а други 
изчезват. Всичко това обуславя необходимостта от оказване на 
компетентна помощ на учениците от горна училищна възраст 
при избора им на бъдеща професия. В това отношение могат да 
са им полезни техните родители, учители, училищните психоло-
зи и педагогическите съветници. 

Заключение  
Направеният кратък анализ на психичните особености на 

учениците от горна училищна възраст разкрива, че те се откроя-
ват с много общи черти, закономерности в преживяванията, мо-
делите на поведение и мотивацията. Установяването и познава-
нето на типизацията на юношите и девойките е условие за оказ-
ване на помощ при тяхното адаптиране към специфичната обра-
зователна среда на горна училищна степен. Възприемането и 
оценяването им обаче не трябва да се унифицира, защото те са с 
неравномерно психично развитие и съзряване. Психичните им 
особености се влияят от техния пол, темперамент, минал опит, 
социалната ситуация на развитие и пр. Типично личностните им 
качества обаче могат да се отразят само на фона на социалног-
руповите особености. Това обуславя изискването учителите и 
родителите на учениците от горна училищна възраст, изхождай-
ки от общите закономерности, да познават много добре техните 
специфични индивидуални особености, за да могат ефективно 
да им въздействат в краткосрочен или дългосрочен план. 
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СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 
ПРИ РАЗВИТИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО 

НА НЯКОИ ЮНОШИ 

Гинка Димитрова 

SPECIFIC FEATURES 
IN THE DEVELOPMENT AND THE BEHAVIOR 

OF CERTAIN ADOLESCENTS 

Ginka Dimitrova 

Abstract: The presented article emphasizes that due to the 
significant changes in public life, new patterns of behavior are 
formed in adolescents, some of which are negative. They are 
influenced by the many factors of socialization and the diverse 
values promoted in society. 

Key words: modern globalization, subjects of socialization, 
adolescents, factor conditioning, preventive activity 

Резюме: В представената статия се подчертава, че поради 
съществените промени в обществения живот се формират нови 
модели на поведение у юношите, някои от които са негативни. 
Те са под влияние на моногото фактори на социализацията и 
лансираните разнородни ценности в обществото. 

Ключови думи: съвременна глобализация, субекти на социа-
лизацията, юноши, факторна обусловеност, превантивна дейност 

В условията на съвременната глобализация настъпват съ-
ществени промени в обществения живот. Налагат се нови моде-
ли на поведение, някои от които оказват и негативно влияние 
върху ценностните ориентации и поведението на юношите. По-
нятието юноши обхваща всички деца във възрастов диапазон 
14–18 години, посещаващи и непосещаващи училище. 

Поради множеството субекти на социализацията на под-
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растващото поколение и разнородните лансирани от тях цен-
ности, престава да съществува затворена, цялостна, идейно и 
програмно хармонирана система за позитивни въздействия за 
развитието и възпитанието на децата и юношите. Налагат се в 
обществото нови модели на личностно поведение. Особен инте-
рес представлява влиянието на глобалните процеси върху цен-
ностните изменения и социалния статус на човека, върху стила 
на живота, включително на юношите. 

Понятието юноши обхваща всички деца, учащи се и неу-
чащи, във възрастовия диапазон 14–18 години. „Съдържанието 
на понятието юношество съответства в най-висока степен на 
феномена, който обозначава – период на преход от детство към 
младежкия период – част от зрелостта” (Господинов, В., 2010, с. 
68). Авторът подчертава, че фундаментална и много отговорна 
роля има образованието чрез реализиращите се в неговите 
рамки възпитание и обучение в процеса на идентификация за 
формирането на адекватен Аз – образ на личността на юношата 
[пак там, с. 73). 

Отчуждението, което все повече нараства в обществото се 
определя от Е. Фром [Фром, Е., 2004] като заболяване на модер-
ния човек. Според автора се ражда един нов свят. Психоанализа-
та обикновено подчертава склонността на юношите да прехвър-
лят собствените си негативни преживявания, вината и отговор-
ността само върху бащата и майката и по този начин незрялата 
личност си търси оправдание, за да не носи отговорност за дейс-
твията и поведението си. Голяма част от юношите са отегчени, 
защото не се интересуват от значимостта и качеството на това, 
което правят. Те търсят предимно удоволствия и възбуда – вмес-
то радост, търсят имущество, вместо растеж, т.е. искат да имат 
повече и да потребяват повече, вместо да бъдат повече. 

Дезадаптацията на юношите в нарушена социална екология 
се проявява чрез конфликтно, контранормативно и деликвентно 
поведение. Вътрешният критерий на юноша с нарушена социал-
на екология се свързва с психоемоционална нестабилност, липса 
на опит, личностна дискомфортност, наличие на стрес и страх, 
усещане на заплаха и др. Външният критерий отразява несъот-
ветствие между реалното поведение на юношата и изискванията 
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на средата, на приетите в социума правила и критерии за норма-
тивно издържано поведение. 

Корелатори на „поведенческо разстройство” са факторите, 
които са свързани с поведенческите проблеми или които дифе-
ренцират юношите с поведенчески разстройства от другите 
юноши. Социогенетическата детерминация на агресивното по-
ведение се потвърждава от многобройните резултати при изс-
ледванията на процеса на социализация и онтогенетичното раз-
витие на личността. Причините на отклоняващото се поведение 
на юноши от обществените норми представляват съвкупност от 
много и различни типове взаимодействия на фактори в наруше-
ната социална екология, болестни фактори, фактори на вътреш-
ните сили на развитието и на личностни свойства. 

Основна причина в много случаи за неудовлетвореността на 
юношите с отклонения в поведението е недоволството им от свое-
то материално положение. Същевременно е очевидно и активното 
действие на механизма на относителната депривация, т.е. на усе-
щането им, че са несправедливо ощетени и неравностойни спря-
мо „другите”. Това явление е особено разпространено сред юно-
шите, които изразяват своя протест и неудовлетвореност чрез ан-
тисоциални действия и поведение. При груповото асоциално по-
ведение анонимността стимулира силно агресивността на отдел-
ните лица. Реакцията на отделния индивид възпроизвежда стиму-
лирането, получено от друг, т.е. осъществява се взаимно стимули-
ране. 

Взаимодействието с юношите може да бъде едно от най-
големите предизвикателства не само за родителите, но и за пре-
подавателите в училищата. То често е изтощително в духовно и 
емоционално отношение. Добри ученици в юношеска възраст 
могат да се преобразят в буйни и груби юноши, претендиращи 
за самостоятелност и независимост. В този възрастов период до-
ри и най-благоразумните юноши се стремят да устояват своята 
позиция и подлагат на проверка съществуващите правила и 
ценности както в семейството, така и извън него.Тяхното от-
ношение към близките, към тези, с които общуват в училището и 
към самите себе си, често бързо се променя. Комуникацията с 
тях става трудна и ако е и неефективна, се налага възрастните да 
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променят стила си на общуване с цел прилагане на личностно 
хуманистичен подход. 

Семейството е решаващ социален фактор за играждане на 
готовност у юношите за реализация на просоциално поведение. 
Експериментално е доказано, че позитивната подкрепа от роди-
телите на просоциалното поведение на юношата допринася за 
формиране у него на устойчива просоциална мотивация и цен-
ностна ориентация. Негативното подкрепление на семейството 
обаче води до мотивиране и готовност на юношата за протест, 
агресия и конфликт. В контекста на отношенията „родители –
деца” [юноши] Ш. Мънроу отправя следните препоръки: 

• Разглеждайте проблемите на юношите в перспектива. 
• Бъдете добронамерени при общуване с тях. 
• Имайте желанието и бъдете способни да ги изслушвате. 
• Разговаряйте с юношите като с възрастни хора – това оз-

начава с интерес и с уважение. 
• Избягвайте нереалистични очаквания от тях, защото това 

ще ги затруднява и създава напрежение, вместо да ускорява тях-
ното развитие. 

• Не натяквайте за лоши прояви, а забелязвайте и одобря-
вайте добрите им качества и действия. 

• Запазете чувството си за хумор при общуването [Мънроу, 
Ш., 2001, с. 36-37]. 

Освен семейството, важен фактор за развитието и поведени-
ето на юношите е училището. Училищната екология и нейното 
опазване също така имат важна роля за формиране и проява на 
просоциално поведение на юношите – ученици и обратното. За да 
се увеличи самоуважението и самоконтролът на ученика върху 
поведението и действията си, за да усвои основни житейски уме-
ния, училищният микроклимат и екология трябва да допринасят 
за постигане на хуманни взаимоотношения, самоуважение и ува-
жение към другите. Проявата на негативно отношение на учители 
към ученици, които се проявяват като недисциплинирани, често 
се възприема от юношите като демонстрация на неуважение и 
неприязън към тях. Тази грешна интерпретация води до негатив-
ни последствия в социалната училищна екология (строга регла-
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ментация и дисциплина, прекален контрол, изблици на гняв и 
конфликти). Лабилните ученици – юноши в най-голяма степен се 
нуждаят от разбиране, съчувствие и проява на емпатия към 
тях.Тяхната емоционална депривация често се явява един от ос-
новните механизми на деликвентното поведение . 

За ефективно решаване на поставените цели юношите 
трябва да бъдат в центъра на вниманието при цялостния педаго-
гически процес. Това предполага те да се учат в една хуманизи-
рана среда и при взаимоотношения на уважение, доверие, разби-
ране и толерантност, готовност за взаимодействие и подкрепа в 
определени ситуации. 

Хуманизирането на цялото общество, на макросредата, в 
която живеят юношите, е най-сигурна гаранция за правилното 
им развитие и поведение. На първо място, тук много важна роля 
има тенденцията за демократизация на обществения живот, в 
т.ч. чрез неговата хуманизация. Тя включва елиминиране на 
различните форми на дискриминация, в които се проявяват по-
лови, расови, етнически, религиозни и други предразсъдъци и 
ограничения. 

Модерните технологии имат особено силно отражение вър-
ху живота и поведението на юношите. Същевременно се налага 
да се отчита и влиянието на медиите – позитивно, а в отделни 
случаи – негативно.  

Телевизията реализира богата и многоаспектна образова-
телна и възпитателна роля, но често се стига до емоционално 
пренасищане в негативна посока. В редица телевизиони програ-
ми се демонстрира насилие, бруталност, сексуална разпуснатост, 
вулгарност в действията и речта, което влияе силно негативно и 
на юношите. 

През XХІ век са нужни образовани и възпитани граждани, 
конкурентно способни за живот и реализация в новите условия и 
проявяващи нравствени добродетели с хуманистична насоче-
ност. Образованието и възпитанието на младото поколение е ед-
новременно обществено-историческа необходимост, и феномен 
на самопроява, на саморазкриване на индивидуалността, про-
цес и резултат от свободен избор, самостоятелен и отговарящ 
за последствията. 
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Вечният феномен „свободна самореализация” на личността 
на юношите обуславя необходимостта основните фактори при 
образователния и възпитателния процес активно да подпомагат 
възпитаниците да придобиват усет за лична свобода и да устоя-
ват на странични опити за негативна манипулация на съзнанието 
и поведението им. Постигането съвпадение на обществените 
норми и изисквания с вътрешната убеденост на юношите в тях-
ната целесъобразност и полза подпомага те ясно да осъзнават 
своето място сред другите, да развиват своята емоционална и 
волева сфера, да се стремят към самовъзпитание и саморазви-
тие, при което приоритетни са нозитивните ценностни ориента-
ции. 

Самоутвърждаването е „една от фундаменталните пред-
поставки за успешно реализиране на личността, то е механизъм 
за саморегулация не само при възрастния, но и на юношата. 
Преодолявайки трудности, които съответстват на способностите 
на личността, юношата – субект получава максимум удовлетво-
рение от успешното реализиране на поставените цели и задачи. 
В предпочитанията му тенденцията сам да избира все по-
трудни цели, лежащи над пределите над неговите възможности, 
е изключително важна, тъй като обяснява онези динамични си-
ли, които стимулират развитието на личността” [Димитрова, Г., 
2009, с. 277]. 

Преуспяващият юноша – учащ, е постигнал този статус 
чрез прилагането на различни ефективни способи за самоутвър-
ждаване. Когато обаче се получи спад на потребността и амби-
циите му за самоутвърждаване поради недостатъчни способнос-
ти, тогава е възможно да се появи деформация в мотивационната 
му сфера, при която централно да стане само желанието на 
юношата да доминира над другите, да ги подчинява и да властва 
над тях. Това особено ясно се проявява в неформалните групи и 
се характеризира с постоянна проява на антисоциално поведение 
и нехуманно отношение към подчинените. 

Известно е, че околната макро и микросреда въздейства не-
посредствено не само върху организма на човека, но и на неговата 
психика и поведение. Главното съдържание на психо-системата за 
осигуряване на живота са взаимоотношенията на човека със со-
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циокултурната среда. Социокултурните ориентации определят в 
детайли поведението и на личността на юношите, които могат да 
бъдат както позитивни, така и негативни. Процесът на идентифи-
кация, както и силните претенции за самостоятелност, за себеут-
върждаване, играят водеща роля при взаимоотношенията на 
юношите. 

Социалната екология изучава процеса на приспособяване-
то на човешките общности чрез културните средства и норми, ко-
ито човекът е създал, за да оцелее. От практиката убедително е 
доказано, че социален проблем съществува тогава, когато нама-
лява способността на организираното общество да въвежда ред 
във взаимоотношенията между хората, когато престават да бъдат 
спазвани законите на обществото, когато предаването на неговите 
ценности от едно поколение на следващото е далеч неефективно. 
При тези явления сериозно е нарушена социалната екология. 

Периодът на преход от едно обществено развитие към дру-
го се характеризира не само с разрушаване на обществените 
структури, но и с рухване на много от съществуващите ценнос-
ти. Сега, в консуматорски ориентираното общество, юношите 
непрекъснато получават послания, че трябва да се чувстват за-
доволени, филмите изобилстват с прояви на агресивност и прес-
тъпност. Така юношите виждат модели на антисоциално поведе-
ние, водещо до леки и неприемливи начини за задоволяване на 
личните си потребности чрез посягане на свободата, спокойст-
вието и живота на другите – възрастни, юноши или деца. 

Нарастването на социалното напрежение се отразява на су-
бект-субектните отношения в юношеските общности под фор-
мата на неудовлетвореност от дефицит на ресурси, протести 
срещу получени оценки, критични забележки и т.н. Могат да се 
обособят следните основни характеристики на немалко юноши, 
живеещи при нарушена семейна екология: 

1. Липса на безусловна обич, уважение и вяра в техните си-
ли и възможности. 

2. Използване от родителите на психически и физически 
наказания. 

3. Юношата не се чувства като отговорен член на семейст-
вото. 
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4. Липсва доверие към него от членовете на семейството. 
5. Проявява се към него подозрителност и постоянна кри-

тика. 
6. Лоши са взаимоотношенията в семейството. 
7. Има дефицит на общуване и обмен на информация в се-

мейството. 
8. Децата в такива семейства често лъжат, за да скрият че 

бягат от училище, че пушат, крадат пари, употребяват алкохол и 
дрога. 

Опазването на училищната екология също има особено 
важна роля за формиране и проява на просоциално поведение 
на юношите и обратното. Върху училищната екология оказват 
съществено влияние редица обективни и субективни фактори: 
конкретните социални условия; специфичните материални и ду-
ховни ресурси; психологическият климат в учебното заведение и 
в конкретния клас; съдържанието, организацията и функционал-
ната наситеност на взаимодействието в училищните общности и 
групи; квалификацията и педагогическата компетентност на 
учителите; индивидуалните особености на ученическите общ-
ности и групи. За да се увеличи самоуважението и самоконтро-
лът на юношата върху поведението и действията му, особено е 
важно училищният микроклимат и екология системно да съ-
действат за постигане на хуманистични взаимоотношения, както 
на самоуважение, така и на уважение към другите. А в действи-
телност сме свидетели на липсващо културно поведение на за-
интересованост и активност от много ученици в юношеска въз-
раст, на нарушаване атмосферата в учебния час, проява на агре-
сия към съученици или по-малки деца, а даже и някъде към учи-
тели. 

Училищната среда, ученическата общност са естествен 
източник на познания и опит за реализиране на просоциално 
междуличностно общуване. Те създават широки възможности за 
проява на умения за съпреживяване на успеха или неуспеха на 
другите, за оказване на помощ на съучениците. Формирането на 
микрогрупи в класа, воюващи помежду си поради най-различни 
причини; изолирането на отделни ученици; етикирането като 
«трудно успяващи» или «зубрачи»; подигравателно отношение 
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към определени юноши; прояви от някои на агрессия. Всички 
тези негативни действия са непосредствени причини за форми-
ране на отрицателен климат в класа, който е силно възпрепят-
ствие за постигане целите на образователно-възпитателния про-
цес с юношите. 

Отчуждението от училище на някои ученици в юношеска 
възраст е труден проблем както за училището, така и за остана-
лите ученици в класа. Отчуждените юноши в клас не спазват 
дисциплината, пречат на съучениците си да внимават в учебния 
час; държат се предизвикателно както с тях, така и с някои учи-
тели. Често бягат от часове или не идват с дни на училище. В 
много случаи юноши отпадат от училище поради слаб успех или 
нежелание да учат. Юношеското отчуждение често е свързано с 
присъединяване към групи с антисоциални прояви: кражби, на-
силие, вандализъм и други форми на девиантно поведение.  

Влиянието на «другите» в социално-екологически кон-
текст е също една от причините за проява на асоциално поведе-
ние от някои юноши. В неформалните групи и при общуването в 
тях насилие се проявява от по-властните юноши. Много от тях 
от позицията на силата контролират по-слабите и нестабилни 
юноши, принуждават тези, които нямат сили да откажат на ис-
канията им или които много желаят да бъдат в тяхната група и 
затова безпрекословно изпълняват всичко, което се иска от тях. 
Така и те са принудени да проявяват делинквентно поведение: 
например да употребяват алкохол, да опитват наркотици, да 
участват в кражби, насилие, вандализъм. През последните годи-
ни насилието в учебно-възпитателните и социалните заведения 
се намира във фокуса на общественото внимание.  

Юношите, които проявяват или са склонни да прибягват до 
насилие се отличават със следните признаци: 

• Чувстват се отхвърлени и подложени на подигравки от 
съучениците си; 

• Понижават успеха си в училище; 
• Имат предишни прояви на агресивно поведение; 
• Употребяват алкохол или наркотици; 
• Раздразнителни са, като рядко сменят това настроение; 
• Изпитват удоволствие да нараняват животни. 
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Когато самооценката на юношата не намира подкрепа в со-
циума, т.е. оценката на другите за него е по-ниска в сравнение 
със самооценката му, когато не се удовлетворява неговата фун-
даментална потребност от уважение, той изпитва чувство за 
личностен дискомфорт. В тези ситуации започва да търси адек-
ватна опора в социалното пространство. Решаването на този 
проблем го води до включване в такава група, в която оценката 
за него е адекватна на самооценката му и даже я превъзхожда. За 
съжаление, често тази нова група има асоциална нагласа и анти-
нормативни ценности, характерни за деликвентното поведение. 

Юношите с асоциално поведение обикновено се отхвърлят 
от «нормалната група» на връстниците си. В резултат при тях 
настъпва депривация, недоусвояване на социален опит, чести 
конфликти с връстниците или с други личности.  

Друго последствие от отхвърлянето им е създаването на 
предпоставки за включването на тези юноши с разстроено пове-
дение в асоциални групи не само на връстници, но и на по-
големи. В резултат на това те още повече се изолират от просо-
циално ориентираните им връстници. По такъв начин те се оказ-
ват заплетени в мрежата на девиантната субкултура, която при 
всички случаи намалява възможностите им за развитие в обра-
зователен и социален аспект.  

Изследванията на проблема за асоциалното поведение обо-
собяват две относително самостоятелни групи причини за поя-
вата му: социални и личностни. 

Към социалните фактори се ключват: 
• Проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен 

стандарт; 
• Необхващане на подлежащи юноши на задължително 

обучение; 
• Липсата на възможности за съдържателно използване на 

свободното време; 
• Свободният достъп до материали с насилие и порнограф-

ско съдържание,  
както и с негативни модели на поведение. 

Към личностните фактори се отнасят: 
• деформациите в ценностната система и негативното от-
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ношение към спазване на правните и обществени норми. 
• Стремежът към «лесни пари» и приятен живот без пола-

гане на труд. 
• Нежелание за оползотворяване на свободното време с 

полезни и съдържателни занимания; 
• Различни личностни особености, социално-психични 

деформации, ценностни дефицити и недостатъчен самоконтрол 
[Манасиева, Т., 2003, с. 56]. 

Субектът е длъжен да преодолява срещаните трудности в 
живота. В някои ситуации обаче юношата като субект може да се 
окаже безпомощен да се справи сам с определени трудности. 
Получената подкрепа от компетентна личност в такива ситуа-
ции е изключително необходима и ценна за него. Главен обект на 
подкрепата следва да е състоянието на юношата, неговото са-
мочувствие в дадения момент, което формира насочеността на 
личността, поведението и взаимоотношенията му с околните 
[Митина, Л.М., Москва, 2003]. 

Превантивната педагогическа дейност в този контекст 
трябва да бъде насочена към формиране у юношите на правилна 
ценностна ориентация и оптимистични нагласи, които да фор-
мират убеждението, че човешкият живот е най-голямата цен-
ност. Изграждането на здравна и социална култура, чрез реали-
зиране на специални образователни програми и социални проек-
ти за свободното време, са основните елементи за превенцията 
на поведенческите отклонения. 

Опазването на социалната екология в семейството, учили-
щето и обществото е високо отговорна мисия на обществото и 
отделните институции в него, целящи формирането и възпита-
ването на младото поколение – юношите с просоциални ценнос-
тни ориентации и нравствено издържано поведение. 
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МЛАДАТА ЛИЧНОСТ 
В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО: 
АВТОНОМНОСТ И ЗАВИСИМОСТИ 

Милка Василева 

THE YOUNG PERSONALITY 
IN THE DEMOCRATIC SOCIETY: 

AUTONOMY AND DEPENDENCIES 

Milka Vasileva 

Abstract: A democratic society is a group of equal individuals 
united on the basis of certain characteristics: activity, place of 
residence, etc. „The autonomous individual“ is integrated into the 
democratic society, bound and dependent on many conditions and 
circumstances. Autonomy does not exclude, but on the contrary it is 
carried out in the conditions of dynamic interactions and 
dependencies in a democratic society. Сertain factors of the social 
environment: free markets, unfair competition, false advertising, 
corruption, provoke the autonomous individual to be corrupted by: 
drugs, alcohol, sloth, aggression, crime. In the light of all this, the 
efforts of the Bulgarian state and citizens remain inefficient and 
ineffective. 

Key words: democratic society, autonomous individual, 
dependencies: favorable and supportive/destructive and deceptive 

Ако се преме условно че „личността възниква” и се развива 
през първите две десетилетия на живота, то юношеството е ре-
шаващ период за нейното утвърждаване като „относително ав-
тономна”, като „преход към автономия”, като време за първи са-
мостоятелни избори на професия, на ценности и поемане на от-
говорности към другите и към обществото. Докато се намерят 
подходящи пропорции между „отслабваща зависимост” на по-
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растващите деца от родителите и семейството, от факторите на 
средата, са необходими делиикатни и компетентни възпитателни 
интервенции от страна на близките и обществото, а така също и 
известни „самостоятелни проби и грешки”. 

„Интервенциите” и „Зависимостите” на младата личност от 
заобикалящата среда при формиране на личностна автономност 
в демократични общности са предимно „подкрепящи и изграж-
дащи”. За съжаление обаче, дори и при такива благоприятни ус-
ловия, понякога възникват и се развиват деструктивни, разруша-
ващи градящата се автономност на личността, „зловещи зависи-
мости”, пристрастености и нездравословни модели на поведе-
ние. Първите автономни избори на юношите при определени об-
стоятелства може да ги поставят в мъчителни и погубващи зави-
симости от наркотици, хазарт, ленност и бездуховност. 

Търсейки „освобождавене” от щадящата и формираща „ро-
дителска зависимост”, по понятни причини, трудно забележими, 
неусетно, неподготвена младата личност попада в капана на не-
познати и „нездравословни зависимости” от неблагоприятните 
фактори на средата. Държавата, гражданското общество и роди-
телската общесвеност по същите причини игнорират подобни 
проблеми, страхуват се да ги обсъждат задълбочено и отговорно; 
оказват се съвършено неподготвени да отслабват и ограничават 
„рисковите предизвикателства”, да предпазват, да опазват юно-
шите от „предизвикателствата на демократичните /и либерални/ 
общества”. Многообразието на „свободния пазар” и „коварство-
то на рекламата”, неравномерното развитие на местните общ-
ностите и техните граждани, множество „житейски несправед-
ливостти” са „неуморни и неумолими”, непонятни за младите 
хора. Бизнесът и власт имащите „печелят” от неосведомеността, 
от всеки „невинен конфликт” в живота на хората и обществото, 
от недоимъка, от излишъка, от бездействието и некомпетент-
ността на родителите, на обществеността и инситуциите. Пре-
венция и неутрализиране на неблагоприятни предизвикателства 
на социалната среда като: наркотици и алкохолизъм, хазарт, нез-
дравословни модели на хранене, на обличане, нездравословни 
духовни практики, агресивно поведение и др. не са достатъчно 
изследвани и санирани ефективно до наши дни. Превенцията и 
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терапията от вредни зависимости са малко познати, но важни 
„инструменти” на съвременния възпитателен процес. Такива 
практики не само са „непопулярни”; за опасните зависимости се 
говори „шепнешком”, с неприятни последици и за говорещите. 

Доста „неочаквано”, като предизвикателства в демократич-
ните общности, нарастващо се разпространяват различни и мал-
ко познати „негативни зависимвости” от неблагоприятни факто-
ри на средата. Известно обяснение и „извинение” за това е „мла-
достта на демокрацията” в дългия исторически процес на безза-
коние, насилие, безпросветност в обществата на народите и 
държавите в миналото. „Младата демокрация” все още не е 
осъзнала своите отговорности за превенция, за ограничаване и 
ефектвна съпротива с легални средства на неизбежните девиа-
ции на „свободния пазар”, на „личните права” и обществените 
отговорности. Оказва се че „върховенството на закона”, право-
раздаването не са достатъчни, за да идентифицират всички лич-
ностни отклонения, да осъществяват ефективна превенция и ре-
хабилитация на емоциоонално-личностните отношиния в общ-
ността. Нужни са още: ефективен обществен и институционален 
мониторинг, превенция, своевремнна и компетентна терапия, 
специфична „моралната подкрепа” от страна на семейството и 
близките, на училището и приятелския кръг, на културно-
религиозните традиции в сложния процес на „автономизация” 
на младата личност. 

Образованието и културата, медите и институците страхли-
во и непохватно отварят дума за превенция, за утвърждаване на 
„демократична култура” на автономност и отговорни зависимос-
ти на формиращата се личност от демократичните общности и 
обществото. Новите информационни технологии, неподходящо 
практикувани, „изкопават своеобразна бездна” в общуването 
между поколенията, затварят личността в един нереален и агре-
сивен свят на конкуретни отношения, нелоялни, враждебни, бе-
залтернативни, силови поведенчески модели. Гражданското об-
щество не е достатъчно реактивно и ефективно спрямо агресия-
та и очуждението между хората и групите в обществото, в се-
мействата, между близки, съседи, колеги, дори и непознати. Ут-
върждаването на хуманистичните традиции, защитата на нравст-
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вените устои на личността и на общността не са специален 
обект на внимание от страна на институциите и гражданското 
общество. Като част от демократичните ценности, моралните 
норми не функционират ефективно. ”Популиски импулси” често 
ги обезсилват; не рядко неправителствените организации ги 
профанизират. 

Моралните ценности на демократичните общества са поз-
нати от миналото, от христианската етика, от културата на наро-
дите и държавите в глобализиращия се свят. В съвременните ус-
ловия, именно в демократичните общности, хуманистичните 
ценности се преосмислят и утвърждават с нови средства. Без да 
бъдет противопоставяни, необходимо е постоянно да бъде тър-
сен баланс и хармоничност: между конкуренция и партньорство, 
между толерантност и взискателност, между помирение и при-
мирение, между доминатност и сътрудничество, между авто-
номност на личността и нейната отговорност и зависимост в ин-
тегриращите общности: референтни или формално администра-
тивни. 

За съжалене твърде безпомощни оставаме пред „магията на 
малките екрани” в ръцете на невръстните деца и пред отчужда-
ващите се от нас юноши. Нито знаем, нито умеем да комункира-
ме със „зловещите и разрушаващи” модели на поведение, с кои-
то подрастващите се срещат неподготвени, изнервени и манипу-
лирани в общественото пространство. Много родители се отказ-
ват от всякво вмешателство, от привидно „безполезна съпроти-
ва” на враждебната аленация в обществото. Гражданите и роди-
тели в проспериращите градове работят много повече от оби-
чайното работно време, пътуват до и от работното място; натру-
паната умора е трудно преодолима причина и прави „задушев-
ните разговори” с децата малко достъпни за много съвременни 
семейства.  

Демократичната общност е ново явление в живота на съв-
ременните общества. То е известно от далечната и по-близка ис-
тория на Европейския континет. През последните десетилетия 
европейските народи и държави полагат огромни усилия да нап-
равят процеса на демократизация необратим към тоталитарното 
минало. Т.н. европейски институции, контролът и правосъдието 
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са основен гарант за спазването на правата и свободите на граж-
даните и членовете на европейските демократични общности. За 
мен обаче остава неразбираемо отсъствието на съответни изиск-
вания за „отговорност” от страна на „правоимащите граждани”. 
Правата на гражданите се предлагат едностранчиво от страна на 
държавата и институциите, без да се изискват съответни отго-
ворности от страна на гражданите „като електорат”! Игнорирай-
ки моралните проблеми, непонятно за мен, отговорните управ-
ляващи институции „либерализират” отношението към наруше-
нията (на законите и морала от страна на гражданите. Разбирае-
мо е че моралната оценка, цената на човешкото поведение имат 
/макар и трудно измерими/ стойности както в хода на обществе-
ното развитие, а така също и за автономността и успешната реа-
лизиция на личността в демократичната общност. Абсудно е да 
бъдат пренебрегвани и заменяни с каквито и да са „съвременни” 
и „неутрални ценности”.  

Не „равни”-те права, а „равнопоставеността” според мен е 
истинската същност на демократичната общност. Това изисква 
„достатъчно време”, за да опознаваме себе си, да съпреживяваме 
с близките си, да оценяваме качествата на личността в общува-
нето в общност. Би могло да се допусне, че в голяма степен 
проблемът опира до дифицит на време, на умения да се планира 
и да се използва по по-ефективен начин /за което е нужно също 
така астрономическо време/. „Непознаваеми” и „забързани”, в 
един трудно преодяем в ежедневието стрес, попадаме във нови и 
нови, във „водопад” на професионални и кариерени амбиции; 
уж сме „свободни”, но в „капана на недостигащото време”, на 
нелоялна контуренция и непредвидими процеси и събития. 
Объркани и „пренебрегвани”, „непораснали”, децата ни ни из-
ненадват с „дръзки” въпроси и постъпки, „с нездравословни ин-
тереси”, със „зловещи зависимости”. Не спирам да търся греш-
ките, които допускаме: аз самата и близките ми, боли ме от без-
силие пред безумието на „свободните тинейджъри”. Вместо ща-
дящи и добронамерени зависимости и отговорности в референт-
ни демократични общности, децата, нашите деца не са „равно-
поставени”, а „зависими” от десетки заплахи за живота и бъде-
щето им. Тяхните първи самостоятелни избори са „предопреде-
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ляни” от „свободния пазар”, от нашата неподготвеност и инерт-
ност да ги предпазваме, да ги спасяваме от „дебнещо от всякъде 
спасение”!!!  

Динамиката на съвременните обществени отношения, на 
„глобалния пазар” и конкуренцията са в остър сбъсък с потреб-
ността от общуване, взаимно опознаване и доверие. Стига се до 
трудно преодолимите „бариери на личностна автономност” и али-
енация. На лице са сериозни дефицити на самопознание и позна-
ние за другите. Парадоксалното е това че самоизолацията, вът-
решната обособеност на младата личност по особен начин търси 
заместители, „компенсации” за родетелските дефицити и неком-
петентности. Така мнозина юноши „се спасяват” чрез бягство в 
злокобни удоволствия. Слабо информирани и дезинформирани, 
неподготвени, без необходимата подкрепа, подрастващите правят 
случайни и разрушаващи личността „свободни избори”. Водеща 
мотивация остава емоцията да се подражва, потребност от псев-
доавтономия, премесена с трудно „преодолими авторитети” и 
зависимост от самозвани псевдолидери. Връзката с компетент-
ната и рационална общност с родителите и възрастните, безумно 
и самоцелно се разрушава. В един порочен кръг, като се „атоми-
зира”, като „консумира” естествените си права и се „автономизи-
ра” от семейството и близките, младата личност лесно попада в 
нови и опасни зависимости от различни елементи на обкръжва-
щата среда: от пазара, от случайни лидери в общността, от неси-
гурноста и лицемерието. Така импулсът към личностна автономия 
се оказва заменен с множество и деструктивни зависимости от 
опасни фактори в житейската среда. 

Без всякакво съмнение, демократичната общност е най-
благоприятната переспектива за гражданите и държавите. Само 
че е нужно тя да бъде представена пред тях в единство на права 
и отговорности, както обществено-държавни, така и гражданско-
личностни! Правата са неделимо свързани с „отговорна зависи-
мост” от тези на другите. За полученото от общността, всеки 
има задълженост към другите. Да си „равнопоставен” изисква да 
си образован и самообразоващ се, добронамерен, креативен; да 
си автономен и отговорен, критичен и взискателен както към се-
бе си, така и към другите. „Премълчаването” на отговорностите 
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може само да „печели електорат”, купувачи, потребители, но в 
дългорсочен план, премълчаваните истини имат огромни и раз-
рушителни последици за автономната и безотговорна ”незави-
сима” личност.  

Автономната и свободна личност е неделимо свързана с 
интересите на общностите, в които е интегрирана и е отговорна 
както за себе си, така и за другите, за общността. Институцио-
налните и емоционални обвързаности /права и задължения/ са 
предпоставка за информирания и свободен избор на решения. 
Това предпазва личността от познати и неизбежни предизвика-
телства на „свободния пазар”, на „измамните реклами” и от лич-
ностните дефицити и инертност на поведението. Личният избор 
на младите хора може да бъде повече или по-малко информиран 
и това предопределя неговите последствия за личностната авто-
номия през следващите десетилетия.  

В психологическите науки понятието за автономност 
/автономия/ на личността не е строго дефинирано. Използва се, 
за да характеризира определено състояние на психичните качес-
тва и на индивидуалното поведение в интегриращи общности. 
Ярка проява на автономност на една личност е нейната готов-
ност да поеме отговорност за лидерство и самоуправление „до 
степен на противопоставяне и конфликтност”; да упражнява 
специфични умения за решаване казусите на битието и да съ-
действа за просперитет на общностите и обществата. „Автоном-
ната личност” доброволно се ангажира с процесите и проблеми-
те на общността. Условно казано „автономията” не е абслютна, а 
е в условни граници, зависещи от множество фактори на средата 
и общностите в нея.  

За разлика от „независимостта”, от неангажиращите „права 
на човека” /без съответни отговорности/, автономията на лич-
ността е ограничена чрез видими и невидими граници, външни и 
вътрешни, трайни и временни. Изисква се последователно опоз-
наване на тези граниици и тяхното доброволно и осъзнато спаз-
ване. Според личните компетентности и умения за постигане на 
необходимото устойчиво и хармонично развитие, може да се го-
вори за различни /индивидуално-личностни степени/ „коефици-
енти на автономност” от минус до плюс безкрайност. Този про-
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цес не е автоматичен както си мислят някои граждани, родители, 
псевдополитици; демократичните права не се получават като 
„дарение небесно”. 

Както в процеса на индивидуалното развитие, така и в гру-
пово-социален план, автономността на личността е количестве-
но измерима и съпоставима. Привидно „автономността на лич-
ността” е в опозиция на „зависимостта” й от множеството про-
тиворечиви фактори на средата. Познаването и доброволното 
спазване границите на автономност не прави личността деструк-
тивно зависима от тези граници. Забележително е това, че поз-
навайки границите на зависимост от факторите на средата 
/външна и вътрешна/, личността се чувствува по-сигурна за сво-
ята автономномност дори, когато временно, условно преминава 
познатите граници. В тези граници личният изор на младите хо-
ра повече или по-малко е информиран. Добре информираният 
избор предопределя неговите последствия за практикуване на 
личностна автономия през следващите десетилетия.  

Автономността на личността предполага спазване на пра-
вила и ограничения в рамкте на договорени граници. Личните 
права граничат с правата на другите и на общността. Тази диа-
лектика на взаиимозависимост между понятията и техните ре-
ални проявления е разбираема. Очудващо е че не е достатъчно 
популярна и практикувана, за да осигури необходимата адекват-
ност на поведението в общността. Съществува едно дълбоко и 
непреодолимо противоречие между безкрайността на материята 
и пространството от една страна и крехките граници на живота и 
особено на човешкия – от друга. От тази гледна точка претенци-
ите за „едностранчиви права” и „абсолютна автономност” са съ-
вершено безпочвени и крият много опасности за личността и 
общностите. 

Своеобразието на „позитивно зависимата автономност на 
личността” не е непознат феномен на човешките общества и на-
зад в историята. Такъв синтез на автономност на личността и от-
говорна зависимост в общността, синтез на права и отговорнос-
ти са наблюдавани макар и по-рядко в живота и делата на буди-
телите, на духовници и общественици, на хората, обвързани по 
най-различни начини с природата и с обществото. Без тяхната 
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креативност и щедрост, без тяхната „Автономност и Отговорна 
зависимост” в общността, практически не е възможно оцеляване 
и съхраняване на живота в нея. Научният прогрес и пазарите в 
голяма степен заличават тези исконни връзки, но не ги разруша-
ват. За много съвременници тези динамични и съдбовни обвър-
заности на автономността в границите на общността, зависи-
мостта от природните закони и стихии, остават по-трудно раз-
познаваеми и поради това често противопоставяни. Поради тези 
и други причини, интелектуалният инструментариум на личнос-
тната автономност позволява да се разгърне представата за 
двойствената природа на „автономия и зависимост”, специфии-
ката, неделимостта на „доброволна обвързаност” на личността 
от една страна и от друга – целесъобразен „свободен избор” в 
нейните граници. Не библейски „забраненият плод е най-
сладък”, а „плодът на познанието”, на усилието да се противо-
поставим на инерцията че „другите така правят”, да пожелаем 
„да правим нещата автономно и по-добре от другите”. Очудващо 
е че хора, изповядващи атеизъм, настояват за „забранения плод” 
и хора интелектуаци /псевдо/ не се колебаят да останат в зави-
симост „от колектива”. Това прави процесът на „автономиза-
ция”, на отговорно упражняване на правата, доста труден в лич-
ностен и социален план. 

„Автономната личност” е своеобразна „енигма и мантра” за 
демократичните отношения в съвременния глобализиращ се 
свят. В гръцки език „енигма” означава загадка; в санскитските 
култури „мантрите са целенасочени повторения на набор от зву-
ци, отделни фонеми и думи, които активизират псхическия и ду-
ховен потенцал”. Като правило различните мантри са мелодични 
фрази, „математически структурирани”, които отразяват стре-
межа на човека към истина и светлина, към духовност и само-
развитие, към безсмъртие. Автономност по-точно казано е „ус-
ловна независимост” от волята на другите в общността, но не в 
ущърб на тяхните интереси. Автономността на личността е не-
делимо свързана с отговорност за спазване автономията на дру-
гите, на общностите, в които конкретната личност се приобщава 
не само по собствена воля. Не е израз на автономност например 
когато гражденинът сяда в средата на обществената пейка, така 
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че други пътници да се притесняват как да избягнат конфиликт с 
него. Автономността на личността не означава нарушаване пра-
вата на другите и на общността. Разбираемо е че автономността 
неизбежно опира до определени граници, определяни от също 
толкова понятни за другите и за общността правила и норми. В 
това отношение интерес представлява идеята на известния ита-
лиански хуманист от XV век Пико де ла Мирандела. Той пише: 
„Човекът, надарен със свободна воля и право на избор, може да 
пропадне до нивото на зверовете, но и да се въздигне до божест-
вени висоти”. 

Още през детството до пубертета и социалното съзряване 
на личността, стремежът към автономност може да се набюдава 
в различни поведенчески прояви. Някои от тях родителите и 
близкте приемат като опит за противопоставяне и санкционират 
„доста фриволно” първите опити за самостоятелни действия на 
детето. Популярни, но недопустими са „традционните агресивни 
практики” на семейно възпитание с използване на насилие в ус-
ловията на съвременните демократични общества.  

През първите години /и десетилетия/ детето е силно зави-
симо от социалните компетенции и личностните качества на ро-
дителите и близките. Приема се че благодарние на това детската 
личност се развива в благоприятна посока, адаптира се успешно 
в заобикалящата среда. Големият руски психолог Лев С. Виготс-
ки /1896-1936/ и други европейски психолози от миналия век 
убедително доказват че „само в сътрудничеството с възрастните” 
детето е в състояние да решава сложните научни и житейски си-
туации, за да бъдат прекрачени границите на „първичната зави-
симост” от съвместното съществуване; при това не в произволна 
група, а в референтна, емоционално обвързваща и подкрепяща.  

Първите опити за автономност се наблюдават от най-ранна 
възраст; най-често са свързани със самостоятелно придвижване 
на детето в близката среда, при избор на храна, на облекло, на 
дейности. Повечето родители с излишна тревога следят неуме-
лите опити на децата на вземат самостоятелни решения. Вместо 
да помагат и насърчават целесъобразно детската автономност, 
прибързано и автоматично санкцонират всяка неочаквана детска 
инициативност. Може да се твърди че точно в тези първи „сблъ-
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съци на детето” с правата и зависимостите му от близките, с об-
щноста се коренят предпоставките за последващо саморазвитие 
и автономност на личността.  

Първите противопоставяния и агресивни модели за реша-
ване на конфликти между детето и близките му понякога остават 
без сериозни последствия в тяхните бъдещи отношения. Психо-
анализата обаче ще каже че тези преживявания и спомените за 
тях се „изтласкват в несъзнаваното”, преработват се, съхраняват 
се и могат да се проявяват неочаквано и парадоксално при кри-
тични ситуации. В зависимост от повторяемостта и интензитета 
на тези неблагоприятни взаимодействия, впоследствие се проя-
вяват като „трудно обясними черти на характера” на детето. Те 
не остават без последствия и за родителите и за близките, пре-
небрегнали естественото право на детето на автономност и 
уравновесяване в заобикалящата го среда. Така неадекватно раз-
решавани или премълчавани конфликти и стресът от проявено 
насилие /физическо или психическо/ влияят на поведението от 
най-ранна възраст и оставят отпечатък в отношенията на детето 
не само с близките. Те затрудняват протичането на естествен 
процес на автономизация и при благоприятни условия в общ-
носта.  

Психоанализата счита, че видимите характеристики на по-
ведението отразяват само малка част от опита и преживяванията 
в миналото. Потулвани и привидно „забравени”, травмите от 
детството и юношеството оказват различно влияние в развитие-
то на самостоятелност, на „автономност на личността и отговор-
ност към общността” през следващия жизнен път. Физическите 
и психични травми от най-ранна възраст, през юношеството и 
след това, могат да бъдат смегчени и обезсилени по различни 
начини: като се споделят и обсъждат с подходящи хора: с психо-
лози, с близки, а понякога и при случайни обстоятелства. Често 
младата личност целенасочено или „с проби и грешки” се науча-
ва да идентифицира емоционалните си преживявания и да конт-
ролира контакта с травмиращите елементи на несъзнаваното. 
Хора с злощастен емоционален опит понякога се развият като 
успешни терепевти. 

Формално автономността на младата личност може да я 
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противопостави на опита и традициите в общността или пък да 
затруднии адаптацията към специфични изисквания на общест-
вото. Случва се съвършено неочаквано „автономната личност” 
да направи грешни избори и да попадне в неочаквани зависи-
мости, от които трудно може да бъде освободена. Една от при-
чините за наблюдаваните кризи в поведението на младите хора в 
съвремените общества много често са продукт на „информаци-
онни дефицити” и на зависимост от „неинтелегентни лидерски 
модели на поведение” както в управляващте елити, така също и 
в широк кръг от населението. За огромно съжаление, те са ха-
рактерни и съдбоносни за една значителна част от съвременната 
родителска общност. Свидетелство за това са учениците, изпра-
щани сутрин без закуска, размахващите бургери, хамбургери, 
пици, дюнери и други бързи „модерни” закуски през междуча-
сия по улиците и пред магазините; учениците, скитащи до къс-
но, пробващи „димящи отрови”; полицаи, които ги „джобят” и 
„после ги пущат”. Не добре подготвени са и психолозите да ра-
ботят ефективно с учащите се и с „правата на родителя” да се 
забавлява „автономно” и безотговорно по отношение на порас-
таващите деца и юноши!  

Според мен, дълбоко под видимите фактори на средата стои 
една специфична социална инертност, една широко разпростра-
нена болезнена ленност и нежелание да се полагат усилия ежед-
невно и добросъвестно, отвъд границите на автономията, прео-
дялавайки доброволно личния интерес и обвързвайки го /не да 
го подчиним!/ с този на другите в общността. Не е изненадващо 
че това се оказва доста изгодно за някои от избранниците на на-
рода и преуспяващи бизнесмени. В крайна сметка от „човешките 
слабости”/алкохол, наркотици, простиуция, хазарт и мн.др./ пе-
чалбите са най-лесни и най-големи. 

За разлика от „Суверенитета на държавността”, оповестен за 
първи път във Вестфалския мирeн договор 1648 г., автономномия-
та на личността е ограничена в рамки, които могат да варират във 
времето и в пространството, рамки, определяни от общността, от 
държавността, от гражданското общество. В наши дни и държав-
ният суверенитет също е в граници на общоприети норми и дър-
жавни интереси. Автономната личност е „отговорна личност” за 



МИЛКА ВАСИЛЕВА 

 169

спазване не само на собствените права, но и правата на другите в 
общността. Едва ли тези прости истини са неизвестни на евро-
пейската администрация, разработила толкова много документи 
за правата на човека, правата на малцинствата, но без „реципроч-
ни права”, т.е. отговорност на гражданите към общността Не ми е 
известно, възможно е и да има някъде в обемистата европейска 
документация споменаване на понятето „отговорност” – лична, 
колективна, гражданска. Тя не е само част от „върховенството на 
закона”; тя има своя специфика и проявления. Поради тези и още 
редица причини, „правата на човека” и „правата на малцинствата” 
са известни просто като права без отговорности нито към дър-
жавността, нито към обществения морал, нито към най-близките 
ни. Така наричаното „върховенство на закона” определено не из-
черпва и не може да замества законите на морала, на нравстве-
ността. На практика се отварят врати на очуждението, на безду-
ховността, на враждебна и безкомпромисна псевдоавтономност. 
Най-страшното е че през тази „неохраняема автономност” „нео-
безпокоявани” се настаняват необичайни, деструктивни, разруша-
ващи физически и психически човешката личност зависимости.  

За да бъдат избягвани опасните разрушаващи личността за-
висимости, „прелестите и бедите” на свободния пазар, правата и 
задълженията, автономията и зависимостта на личността в де-
мократичните общества и държави следва да бъдат разглеждани 
в тяхното реално взамодействие. Образованието, медиите, кул-
турата, но най-вече семейството може да прави това последова-
телно и отговорно. Превенцията е неделима част от съвременно-
то възпитание; може би най-съществената? Терапията на после-
диците е многократно по-скъпо струваща не само за жертвите, 
но и за „безпомощните” свидетели.  

При среща със спонтанния детски-юношески порив към ав-
тономност от една страна и интересите на другите лица в интег-
риращата общност – в семейните и социални комуникации и дей-
ности са популярни два крайни подхода. Традиционна е практика-
та на повсеместно и неправомерно ограничаване инициативата и 
действията на децата; това поражда стрес и болезнени преживя-
вания. В много случаи такова поведение се „оправдава” със заг-
риженост за здравето на детето или е породено от дефицит на 
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време за информиране и развиване на комуникативни умения. 
Другата крайност е отсъствието на контрол, произвол на либера-
лизма, абсолютен поведенчески хаус. 

Всеизвестно и разбираемо е че децата, лишени от родител-
ска грижа /с всичките й позитиви и негативи/, трудно оцеляват и 
още по-малко постигат една креативна автономност и устойчи-
вост в сложните предизвикателства към личността в условията 
на динамични взаимодействия в общностите. Информирани и 
адекватни житейските избори личността прави само в условията 
на равнопоставеност, на уравновесеност между права на лич-
ността и отговорност към общността. Процесът на „ориентира-
не” в житейските обстоятелства е процес на сътрудничество и 
лоялно конкуриране, на съвместни усилия на по-неопитния с 
опита на другите в общността. 

Превенцията на възможни разрушаващи завсимости 
става особено важен инструмент на възпитание и реализация на 
личностната автономност. Превенцията като наблюдение, раз-
познаване, саниране и терапиране, като дозиране на различните 
„стимули на средата”, като самозащита от неволно преекспони-
ране има първостепенно значение. Нищо не бива да бъде отри-
чано голословно, да не се отхвърля категорично, да не се забра-
нява безусловно, а да се комнетира, да се компенсира с друго 
подходящо. Дозирането, съобразяването, „поетипността”, нав-
ремеността е изискване към времето и уменията на родителите 
на гражданите в общността. Както в библейската история се раз-
казва, вместо поднасяне на риба, родителите трябва да научат 
децата си да я ловят сами. Несъмнено процесът на изграждене и 
консолидиране на автономност и отговорност не се свежда до 
еднократен акт, а протича перментно и никога не може да се 
счита за завършен. 

Времето на един човешки живот не е достъчно да бъдат 
опознати сложните предизвикателства на съвременните демок-
ратични общества: свободния пазар, измамната реклама, нело-
ялната конкуренция и корупцията, манипулативните медии, не-
съвършенствата в законодателството и правораздаването. Авто-
номната личност не може да бъде подготвена за всички преврат-
ности в живота на обществата. Поради това младата личност 
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може да бъде „автономна” само ако е добре информирана и под-
готвена за опасностите и не разчита на „дебнещо спасение”.  

Ако е позволено можем да обърнем педагогическата тради-
ция и да я преведем от пожелателна и благожелателна, в „дина-
мично отбранителна” спрямо връхлитащи нездравословни и 
разрушителни модели на поведение по трудните пътеки на де-
мократизиращите се общества. Оказва се че автономността на 
личността е динамичен и неустойчив процес, зависим от мно-
жество фактори на общностите и обществата. Особено опасни 
се оказват популиските мантри като:  

Ученикът казва: „всички така правят”; Родителят търпеливо 
обяснява: „Бъди себе си, направи собствен избор, по-добър от 
другите!” Не забраненият плод е най-сладък, а плодовете на 
познанието. 

Ученикът иска от всичко да опита. Родителят е отговорен да 
не позволява, да ограничава, да санкционира нездравословната 
автономия и да поощрява благоприятната и креативна приемст-
веност, обвързаност, здравословна зависимост от опита и мъд-
ростта на предшестващите, от вече успелите. 

Ученикът счита мненията на връстниците си за по-важни от 
тези на родителите: Родителят настоява за отговорноста си за 
живота и бъдещето на изграждащата се автономия на младата 
личност, деликтно отстоява своята доминатност във възпитател-
ния процес. 
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ЮНОШЕСТВОТО – ОСОБЕНОСТИ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Вержиния Боянова 

ADOLESCENCE – FEATURES, MEDICAL 
AND SOCIAL PROBLEMS 

Verzhiniya Boyanova 

Abstract: The article draws attention to the peculiarities of 
adolescence, major medical and social problems, various risk factors, 
socially significant diseases and suicide risk in adolescents. 
Emphasis is placed on effective ways for their successful prevention. 

Key words: adolescence, self-image of adolescents, personal 
development, medical and social problems, socially significant 
diseases, health promotion, school social worker 

Динамиката в развитието и преподреждането на ценностите 
на ниво съзнание в психичното съдържание на юношата е свър-
зано както със закономерно проявяващите се особености на то-
зи възрастов период, така и с различни социални, икономичес-
ки, геополитически и икономически промени в жизнената му 
среда.  

“Юношите са „най-стратегическия контингент на всяка на-
ция“ (Маркова, Ст.,1996, с. 179), в която се преоткрива Аз-а, въз-
раст – толкова вълшебна, неповторима, през която с нов поглед, 
с нови очи всеки човек гледа към света, към себе си, към прия-
телите, семейството. Време за първи трепети, първи влюбвания 
и разочарования. 

Юношеската възраст е последният период от детството, 
през който се осъществяват базисни параметри на социализаци-
ята, тъй като през този възрастов период от живота на човека 
съществено се променя цялостната структура на индивидуална-
та субективност по посока на физическо, психично, социално и 
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духовно израстване. Усъвършенстват се характеристиките и ин-
дивидуално очертаните прояви на емоционалните, интелектуал-
ните, волевите и социалните модалности на Аз-а на юношата, 
като по този начин се появяват и утвърждават предпоставки, 
подготвящи прехода към следващата – младежката възраст: 

– Юношите се стремят към развитие на личностна иден-
тификация и самоидентификация, чрез динамично натрупва-
не на собствен опит за целенасочена промяна на ценностите, на-
сочеността на личностното отношение, поведенческите характе-
ристики и интерперсоналната интелигентност (Витанова, Н., 
2006, с. 14).  

– Юношеството е възраст, когато старите ценности на детс-
твото и ролите загубват своята субективна значимост, а новите – 
все още не са усвоени (Силгиджиян, А., 1983, с. 96). 

– Много важно за разглежданата възраст е завършването на 
половото съзряване, което е предпоставка за здравословно и 
пълноценно физическо израстване.  

– „Това е един от най-сложните периоди, а често и най-
сложният в развитието на отделния човек, тъй като за много 
кратко време се осъществяват с висока степен на интензивност 
множество промени както във физиката на човека, така и в соци-
алните му взаимодействия“ (Господинов, Вл., 2010, с. 69). В този 
смисъл важно и необходимо е юношите да имат и съхраняват 
своето емоционално, психично, физическо и духовно здраве, 
което ще бъде добра основа за преодоляване на бъдещи житейс-
ки предизвикателства. 

– Още в първите една-две години от началото на този въз-
растов период, когато е налице хормоналния дисбаланс, се 
променя външния вид на юношите, походката, физическата ак-
тивност, като същевременно се проявява емоционална и психи-
ческа неустойчивост в процеса на преодоляване на обективните 
трудности и отклик на повишените изисквания към тях. 

– Самооценката на юношата се формира и утвърждава пос-
тепенно и поетапно. „Юношите подбират по-прецизно хората, с 
които взаимодействат, както и приятелите си, стават по-интимни 
с някои от тях и споделят всичко, което искат и решават да спо-
делят, в т.ч. и онова, което премълчават пред родителите си, чис-
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то интимните си проблеми, тревоги и решения“ (Силгиджиян, 
А., 1998, с.103). 

– Всичко това рефлектира върху самочувствието и самоуве-
реността на юношите, повишава вярата им в собствените въз-
можности, което се проявява в упорития им стремеж да разши-
ряват своите социални контакти извън семейството и неговите 
изисквания. Юношите все по-рядко се идентифицират с родите-
лите си, дори когато те са с много достойнства и високи граж-
дански позиции. Юношата заживява като част от ново поколе-
ние, в живота на което съществено място заемат информацион-
ната среда и глобализацията. Безспорно е влиянието на инфор-
мационните технологии, в резултат на което юношите започват 
да живеят в един свой виртуален свят, самодостатъчни са си, не 
оценяват значимостта на „живия“ контакт, изпълнен с емоция, 
чувства, емпатия. Същевременно физическото укрепване и фор-
мирането на личността създава важни вътрешни предпоставки 
за активност, самостоятелност и независимост. Той е изпъл-
нен с ярки психични промени, формиране на професионално, 
сексуално, ценностно и социално самоопределение. 

Съществена особеност на юношеската възраст е форми-
рането на Аз-образа, което създава условия както за осъзнато 
личностно развитие, така и за възникване на типични меди-
ко-социални проблеми:  

Юношата оглежда и оценява себе си, търси силните и сла-
бите си страни, държи на собствената си индивидуалност и нас-
тоява всички, които взаимодействат с него, също да я познават и 
зачитат. Стремежът към себеизява и себедоказване юношите по-
казват по различни начини. Не са изключение случаите, когато 
те твърдят неща, които не познават много добре, но искат да де-
монстрират самостоятелност и независимост. Често превръщат 
поведението си в самоцел, за да се откроят, да са различни и 
най-вече да не бъдат идентифицирани с по-малки деца. Претен-
циите им са по-скоро да се приравнят с по-възрастните, отколко-
то да ги третират като деца. 

Така, в границите на 3-4 години Аз-образът на юношите се 
утвърждава, обогатява се и се диференцира като осъзната 
представа за себе си. Проявите му са следствие на различните 
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модалности и медиатори на Аз-а, интензивност и начини на ак-
туализация и в този смисъл може да се каже, че юношата влиза и 
заживява в широкия свят, натоварвайки се с безбройните му 
проблеми. В хода на съзряването и утвърждаването на юношите 
като самостоятелни личности, нараства потребността от особен 
вид емоционално общуване и приобщаване към духовния свят 
на другите, където на преден план излиза Аз –ът. Изследванията 
в това отношение са доказали, че ако близкото обкръжение е 
формирало в съзнанието на детето положително отношение към 
себе си, то се стреми да поддържа такова и към другите. И об-
ратното, отсъствието на положителен Аз възпрепятства изграж-
дането на уважение към заобикалящите го. Тези взаимоотноше-
ния се пренасят по-късно механично при общуването с другия 
пол. 

В очертаното цялостно пространство и пренасочване на 
юношите се вгражда и любовта. В тази възраст започва форми-
рането на сексуалното и репродуктивното поведение. Същев-
ременно пропуските във формирането на репродуктивно пове-
дение, (Колева, Н., 2014,с.160, Маркова, Ст., 1996, с.179) имат 
негативно въздействие върху здравето – най-често тогава започ-
ва ранният полов живот, който при ниска полова култура създава 
проблеми: повишаване броя на болестите, предавани по полов 
път; ранна, нежелана бременност, която може да завърши с 
аборт, раждане и увреждане на репродуктивното здраве; преж-
девременно раждане (недоносеност), самотно майчинство, ран-
ни бракове, преждевременно напускане на училище, увеличава-
не на разводите. Ето защо „добрата полова просвета и високата 
сексуална култура на децата и подрастващите намалява и риска 
от заболявания с половопредавани инфекции и разпространени-
ето на животозастрашавашите СПИН и ХИВ“ (Лефтерова, Б., 
2016, с. 252-253). 

Следователно, „юношеството е най-стратегическата въз-
раст, в която следва да се формира психологическата нагласа за 
здравословен стил на живот” (Маркова, Ст., 1996, с.179). 

Формирането, утвърждаването и обогатяването на „Аз”-
образа като събирателна единица на психичното съзряване на 
юношите, се проявява и с друга ярка характеристика – активна-
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та им вътрешна позиция, свързана с оценката им за много фак-
ти от многостранния човешки живот и дейност. Юношата ог-
лежда и оценява себе си, търси силните и слабите си страни, 
държи на собствената си индивидуалност и настоява всички, ко-
ито взаимодействат с него, също да я познават и зачитат.  

Юношата, като цяло е здрав, издържлив е във физически, 
психически и поведенчески план. Но през този период са налице 
и различни социално-значими заболявания: ювенилната хи-
пертония е често срещано явление, гръбначните изкривявания; 
хранителните разстройства – анорексия, булимия; болести на 
дихателната и на нервната системи. Многочасовото стоене пред 
екрана на компютъра в една статична поза причинява обездвиж-
ване, проблеми със зрението, болки във врата и гръбначния 
стълб, отключване на неврози и депресивни състояния. Намале-
ната двигателна активност провокира наднормено тегло, което е 
рисков фактор за различни заболявания, посочени по-долу. Се-
риозни медико-социални проблеми отключват тютюнопушенето, 
употребата на алкохол и наркотични вещества сред тях.  

През този период се увеличават суицидните опити, които 
често са в резултат от семейни конфликти или любовни разоча-
рования (вж. Табл.1).  

Таблица 1.  
Актуалните данни от 2016 г. за брой самоубийства 

на лица до 29 години в световен мащаб 

Възрастов диапазон  
(в години) 

Брой  
момичета 

Брой  
момчета 

Общ  
брой 

10-14 4238 5130 9368 
15-19 27060 25690 52750 
20-24 33046 45646 78692 
25-29 30209 51074 81283 
Общо 94553 127540 222093 

В световен мащаб за 2016 г., при децата и юношите от 10 до 
19-годишна възраст се наблюдават 62 118 самоубийства, като 30 
820 са на момчета, а с лек превес – 31 298 са на момичета. По-
добна тенденция за преобладаващ брой на момичетата, се наб-
людава и в САЩ през 2017 г. между 9-ти и 12-ти клас. В тази 
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посока са и данните от проучването на младежките рискови по-
ведения за 2017 г. в САЩ: 7,4% от младежите от 9-12 клас съ-
общават, че са направили поне един опит за самоубийство през 
последните 12 месеца. Момичетата правят почти два пъти пове-
че опити, в сравнение с момчетата (9,3% срещу 5,1%). 
https://afsp.org/suicide-statistics  

https://clinica.bg/9676-Na-vseki-40-sekundi-chovek-umira-
zaradi-samoubiistvo 

Резултатите от различни изследвания показват, че през то-
зи възрастов период младите хора имат рисково за здравето 
поведение, изразено в намалена двигателна активност, нерацио-
нално хранене и употреба на алкохол и наркотични вещества. 

Според данни от Доклад за здравеопазването през 2017 г. (с. 
48) и Доклада за здравеопазването през 2018 г. на НСИ (с. 48) 
общо хоспитализирани юноши през 2016 г. са били 295 901, а 
през 2017 г. – 290 231:  

– Най-много на брой са юношите със заболявания на ди-
хателната система, като през 2015 г. лицата до 17-годишна въз-
раст, които са хоспитализирани, поради проблеми с дихателната 
система са 100 674, като през следващите 2 години прогресивно 
намаляват – 94 526 през 2016 г. и 94 195 през 2017 г.  

– Лицата до 17-годишна възраст, хоспитализирани поради 
злокачествени заболявания са 2867, като през следващите две 
години леко се увеличават, съответно 3198 през 2016 г. и 3304 
през 2017 г.  

– Хоспитализирани лица до 17-годишна възраст, поради 
проблеми с очите са 2833, като през следващите 2 години стой-
ностите са почти същите, съответно 2863 през 2016 г. и 2270 
през 2017 г.  

– Тревожен факт е също че през 2015 г. лицата до 17 г., хос-
питализирани поради проблеми, свързани с нервната система 
са 4440, като през следващите 2 години главно се увеличават, съ-
ответно през 2016 – 5165 и 4935 през 2017 г. 

– Заболелите деца до 17 год. от туберколоза са съответно 
през 2015 г. – 375, 2016 г. – 371 и 2017 г. – 351, т.е. имаме нама-
ляване на заболелите от туберколоза в тази възрастова група.  

– В контекста на посочения по-горе анализ във връзка с по-
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ловото възпитание и отговорно сексуално поведение не може да 
не се провокира мисленето на различни специалисти – лекари, 
учители, социални работници, психолози и др., от факта, че бро-
ят на заболелите от сифилис до 17 – годишна възраст е сравни-
телно висок: 2010 г. – 3307, 2014 г. – 2228, 2015 г. – 2182, 2016 г. 
– 2210 и 2017 г. – 2472 (НСИ, 2019). 

Очевидно е, че във фокуса на възпитателната, педагогичес-
ката и развиващата се социална работа с юношите, на първо 
място следва да се има предвид състоянието на техния вътрешен 
емоционален свят – твърде деликатен, сложен и с ранима ду-
шевност. Стремежът следва да бъде към създаване на атмосфера 
на емоционално доверие, дружелюбност, сътрудничество, 
партниране, съпреживяване и емпатия. Недопустими са ситу-
ации на пренебрегване и незачитане на индивидуалните способ-
ности и достойнството на юношата. На преден план се извеждат 
усилията по посока на изграждане и затвърдяване на позитивно-
то себеосъзнаване и изграждане на Аз-а, себеизява, себеуваже-
ние, себереализация. Това предполага и изисква присъствието в 
училищата и детските заведения на училищен социален работ-
ник, респективно психолог. 

Изводи и препоръки 
– Необходимо е целенасочено формиране на знания, уме-

ния и поведение за укрепване на здравето и здравословен начин 
на живот на юношите, т.е. здравно възпитание и образование, 
насочено към намаляване и превенция на рисковото поведение и 
ефективна промоция на здравето. 

– Да се търсят индивидуално съобразени пътища за форми-
ране на устойчивост на поведенческите реакции, чрез които 
могат да се преодолеят предизвикателства от различен характер. 

– Да се поддържа стил за работа в екип – партньорство 
между училищен социален работник, класен ръководител, пси-
холог, училищен лекар, социален работник в отдел „Закрила на 
детето“ за осъществяване на комплексен социално-
медицински подход при работа с тях.  

– Да се утвърждава статуса на училищния социален ра-
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ботник, като консултант, медиатор, посредник между юноши, 
семейство, училище.  

– Като се имат предвид изложените по-горе обективни и су-
бективни предпоставки за рисково здравно поведение на юно-
шите, се налага организирането на социално-медицински услуги 
за превенция на злоупотребата с наркотици, алкохол, тютюно-
пушене, здравословен начин на живот и укрепване и опазване на 
психичното, емоционалното и сексуалното им здраве и социално 
функциониране. 

– Следователно, формирането на умения за здравословен 
начин на живот и ефективна промоция на здравето ще доведе до 
редуциране на различни рискови фактори при юношите, като 
по този начин се осигурят условия, когато зрелите хора няма „ да 
тежат на здравната и социалната система“, а ще бъдат пълно-
ценни партньори и граждани на обществото, със своята лична и 
социална отговорност. 
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ЮНОШЕСТВОТО – 
ВРЕМЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР 
И ЛИЧНОСТНО СЕБЕПОЗНАНИЕ  

Галина Бончева 

ADOLESCENCE – TIME FOR PROFESSIONAL 
CHOICE AND PERSONAL SELF-

KNOWLEDGE 

Galina Boncheva 

Един от най-противоречивите периоди в живота на човека е 
юношеството, период, бележещ възрастта между детството и 
зрелостта. По своята същност това е преход от детството към 
живота на възрастните, съпроводен от висока степен на отговор-
ност, самостоятелност, способност за активно участие в общест-
вения и личен живот, конструктивно решаване на различни 
проблеми, професионална реализация. Светът на юношите – то-
ва е сложния свят на детето и възрастния едновременно. Срав-
нявайки се със зрелия човек, той смята, че между тях няма раз-
лика. Юношата претендира за равноправие в отношенията с го-
лемите и често влиза в конфликти, отстоявайки своята позиция и 
своето мнение. Юношеството е възрастта, когато интересите и 
предпочитанията често се променят. Разбира се, подрастващият 
все още е далече от истинската зрялост – и физически, и психи-
чески, и социално. Той не може да участва в живота на възраст-
ните пълноценно, но се стреми към него и претендира за равни 
права с тях. Юношеството е свързано с търсене на своето място 
в живота, с осъзнаване на самия себе си като цялостна личност с 
много измерения, изграждане на житейски планове и готовност 
за самоопределение. Същевременно възрастните очакват от под-
растващия да се държи като възрастен, да има светоусещането 
на възрастните, да избира и прави компромиси като възрастния – 
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неща, които е невъзможно да се случат, защото той няма жи-
тейския опит на зрелостта. 

Неустановен характер, бягство от клишетата и същевре-
менно силно влияние на социалните медии и приятелските кон-
такти при формиране на житейските ценности и избора на про-
фесия…Мнението на родителите – често определящо при взе-
мането на решения (от ранното детство до късния етап на юно-
шеството (избор на детска градина, избор на училище – след 
първи клас, пети клас, седми клас, избор на университет), но без 
особено значение, когато въпросът касае други житейски избори 
и ценности… Спомняме ли си тези моменти от нашия собствен 
живот?  

Това са част от характеристиките на нашите деца, които не-
усетно са станали юноши. И тогава идва въпросът: Доколко ро-
дителите и училището дават възможност на юношата да опознае 
себе си? До каква степен той сам може да избере професионал-
ното си бъдеще? Доколко му позволяваме да бъде последовате-
лен в отстояването на собственото мнение? До каква степен се-
мейството помага при избора на професия? В същото време пре-
чи ли по някакъв начин на осъзнатия избор?  

Всеки родител иска детето му да е щастливо с изборите, ко-
ито прави, но рядко си задаваме въпроса дали ние самите сме 
щастливи с професионалния си избор. И дали не прехвърляме 
върху децата си собствената си неудовлетвореност от трудовото 
си ежедневие?  

Никога не трябва да забравяме, че, избирайки професия, на 
първо място трябва да отчитаме интересите на юношата, него-
вите наклонности, способности, желания и чак тогава семейните 
традиции и интереси. Не трябва да забравяме, че семейството 
много силно влияе върху решението на подрастващия чрез:  

− домашните разговори за служебните и професионални 
проблеми на родителите;  

− посещение на работното място на родителите;  
− външните характеристики на професиите;  
− цялостната семейна атмосфера.  
Съвременният подрастващ на 13-14 години е принуден да 

избира профил на обучение, бъдеща професия, но често се оказ-
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ва, че не е готов за самостоятелен избор и различни фактори иг-
раят важна роля в професионалното самоопределение. В психо-
логически план се акцентира върху бъдещето. Настоящето е са-
мо подготовка за бъдещия живот като възрастни. Мисленето на 
юношите става по-систематично и критично. Променят се спо-
собите за запомняне на информацията, стремително се развива 
творческата активност. Най-важните предпоставки за успешен 
избор на професия е адекватната самооценка, формиран инте-
лектуален потенциал, емоционална зрялост. Трябва да дадем 
възможност на юношата да получи достатъчно информация, за 
да може осмислено да направи своя професионален избор. За 
юношите е важно да се включат в самостоятелно обучение, кое-
то набляга на самопознание, формиране на свои инициативи и 
активности, умения за прогнозиране на професионалното израс-
тване. Всеки човек, който избира своята професия, е важно да 
формира умения да взема компромисни решения между своите 
желания и възможности, да се информира за същността на раз-
личните професии и да съотнася тази информация към своите 
способности. 

Професионалното самоопределение е съвкупност от лич-
ностни интереси, житейски ценности и способности. Този про-
цес преминава през редица етапи, защото психиката на децата на 
12 и 13-годишна възраст се различава значително от психиката 
на младежите от 14 до 18-годишна възраст. Първият етап е 
времето на "играта", в хода на която детето приема различни 
професионални роли, представяйки в процеса на тази игра от-
делни елементи на съответната професия. Вторият етап –
период на "фантазиите" на подрастващия, когато в мечтите 
си той се вижда като представител на привлекателна за него 
професия. Третият етап, обхващащ късната юношеска въз-
раст, е етапът на предварителния избор на професия. Раз-
личните дейности се оценяват и подреждат отначало от гледна 
точка на интересите на подрастващия (обичам работата с ком-
пютър, значи ще стана компютърен специалист!), по-късно от 
гледна точка на неговите способности (върви ми биологията, да-
ли да не стана биолог?) и, накрая, от гледна точка на неговата 
ценностна система (обичам да помагам на животните – ще стана 
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ветеринар). Този етап завършва с практическия избор на профе-
сия, който включва два важни компонента: определяне нивото на 
квалификация на избраната професия и продължителността и 
обема на необходимата подготовка за нея, което води до избор на 
конкретна специалност. Търсейки отговор на различните въпро-
си, юношите могат да бъдат подпомогнати от процеса на профе-
сионално ориентиране. Неговата специфика при юношите се ко-
рени процеса на взаимодействие между юношата, семейството и 
кариерния консултант. Какво оказва съществено влияние върху 
избора на професионални предпочитания при юношите? 

Основните фактори са: 
− Позицията на родителите и семейството. Ранното юно-

шество е и периода, в който възниква интерес към общуването с 
възрастните. Емоционалните контакти с тях се осъществяват на 
съзнателно ниво. С родителите се обсъждат планове за бъдещето 
и житейски перспективи. Юношите биха искали да видят в тях 
приятели и съветници, които ще им помогнат в различните из-
бори, които предстоят; 

− Мнението на приятелите и познатите; 
− Позицията на преподавателите и училищните педагози; 
− Престижността на професията; 
− Социалните мрежи и популярните медии; 
− Високото заплащане; 
− Индивидуалните качества (физическите възможности, 

здравето, личностните способности); 
− Информация за професията, получена от различни из-

точници; 
− Събитийни фактори (близост на предприятие или инсти-

туция близо до дома ни, среща с интересен човек – представител 
на една или друга професия, житейско събитие, имащо отноше-
ние към една или друга професия); 

− Обща представа за социално-икономическата ситуация в 
страната. 

В юношеството се повишава се критичността към възраст-
ните (родителите и учителите на първо място), но за този жи-
тейски период е характерна и недостатъчната самокритичност, 
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героизацията и възхищението от популярни медиийни звезди, 
стремеж да се подражава. Подрастващият търси своята идентич-
ност, изгражда ценностни алтернативи и житейски нагласи. Той 
има нужда от сигурния пристан на родителите, но същевремен-
но се бори за своята автономност. Приятелството се оказва една 
от най-важните опори за него, но често го води към повече разо-
чарование, отколкото към удовлетворение и радост. Юношата е 
изправен пред избори, които ще предопределят пътят му в живо-
та. Това са само част от процесите, които са причина за сложно-
то състояние на личността в тази възраст. Социологическите из-
следвания показват, че най-голямо влияние върху професионал-
ния избор при юношите оказват мнението на родителите, прия-
телите и необективната оценка на своите възможности, а като 
главна ценност се определя материалната обезпеченост, която 
може да осигури дадена професия. При това най-важните соци-
ално-значими сфери като активната дейност, творчеството, ин-
тересната работа и познание, саморазвитието не влизат в преро-
гативите на подрастващите. Тоест, изборите, които правят юно-
шите, са свързани с ценностите, които определят съвременното 
общество. За подрастващия изборът на професия в значителна 
степен е сложна дискусия със самия себе си и окръжаващата 
среда. Ще се справя ли със задълженията, които съпътстват бъ-
дещата професия? Ще може ли да удовлетвори бъдещата профе-
сия моите интереси и амбиции? Ще бъде ли добре платена изб-
раната професия след годините учене във висше учебно заведе-
ние?  

Юношеството завършва тогава, когато младият човек раз-
бере, че животът не е чернова, която може да се поправя до без-
край. Преодоляването на тази илюзия го подтиква да полага 
усилия за реализация на своите житейски планове и до осъзна-
ване, че всяко понятие няма еднозначно тълкуване. Истиността 
на понятията или действията може да бъде оценена само в кон-
текста на цялостната ситуация. Заедно с това, юношата е огра-
ничен в разбирането на цялата гама чувства и мисли, които го 
вълнуват, както и в разбирането на процесите, протичащи край 
него. Именно това неразбиране показва, че детството все още не 
си е отишло. Неумението адекватно да оцениш собственото си 
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състояние, "социалната слепота", които са свързани с липсата на 
житейски опит, могат да доведат до желание за лек живот на 
принципа "да получим от живота всичко" без значение начина, 
по който ще си го осигурим. Да разбереш самия себе си не е 
лесно. Младият човек си задава въпроси: Къде е моето място в 
този живот? Кой съм аз? Какви са моите възможности? От глед-
на точка на самоосъзнаването самоопределението се характери-
зира с осъзнаване на самия себе си в качеството си на член на 
общества и способността да правиш социални избори. А тези 
социални избори са свързани със степента на самооценка и про-
фесионално самоопределение. Изборът на професия – това не е 
просто удачно или неудачно взето в юношеството решение, а 
често активна, творческа съдба или пасивно, равнодушно съ-
ществуване, едно от най-важните предпоставки за човешкото 
щастие. Какъв да стана? Този въпрос е задаван, задава си и ще 
си задава всеки юноша, без изключение. А отговорът на този 
въпрос е труден и е съвкупност от много елементи. 

Особена роля при избора на професия играе личностното 
себепознание, което е едно от условията за осъществяване на 
личностен подход при избора на професия. Познанието за/на 
самия себе си минава през сравнение на себе си с останалите по 
пътя на осъзнаване на своите възможности и умения и съпоста-
вянето им с постиженията на околните. Опознавайки себе си, 
юношата опознава и едновременно с това и друг човек. Опозна-
ването на другите хора помага да разбереш самия себе си. Без 
това разбиране юношата трудно може да изгради собствена са-
мооценка, която влияе и на избора на професия.  

В психологията самооценката се разглежда като феномен на 
самопознанието. То е осъзнаване на своето собствено „Аз”. Да 
опознаеш себе си означава да си даваш сметка за своите въз-
можности, лични качества, нивото им на развитие, тоест да ги 
оцениш аналитично и максимално безпристрастно. Самата дума 
„самооценка” ни помога да разберем смисъла на думата. При 
професионалното самоопределяне на личността самооценката е 
оценка, която човек дава на самия себе си, на своите възможнос-
ти, съответстващи или не на спецификата на избраната профе-
сия. Самооценката като феномен на самопознанието не е дар от 
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природата. Тя се формира в процеса на развитие на личността и 
има различна степен на обективност и пълнота. Формирането на 
самооценки, нейната пълнота и адекватност е една от задачите 
на професионалното ориентиране. Не може да не отбележим, че 
професионалното ориентиране е важен момент от активизиране 
на интереса към изучаване и разбиране на човека като субект на 
труда, обогатяване на знанията за различни професии и тяхната 
специфика, проверка на своите възможности. И всичко това спо-
собства за формиране на обективна самооценка, особено в пери-
ода на юношеството. 

Общата цел на професионалното ориентиране е насочена 
към подготовка на юношите за обоснован избор на професия, 
който да удовлетворява както личните интереси, така и общест-
вените потребности. Юношите трябва осъзнато и отговорно да 
се учат да правят житейските и професионалните избори. Важна 
роля за успешна професионална ориентация играе факторът за 
адекватна оценка на личните психо-физиологични характерис-
тики. Процесът на професионално ориентиране в периода на 
юношеството трябва да реши следните задачи: 

− запознаване на подрастващите с характеристиките на 
различни професии; 

− професионална диагностика: определяне на наклоннос-
тите и способностите на юношите, проучване на техните инте-
реси; 

− осъществяване на кариерни сесии с юношите и техните 
родители, в които се уточняват професионалните намерения, 
предоставят се препоръки за избор на професия, за възможни 
учебни заведения и образователни институции; 

− практическо осъществяване на професионален подбор, 
основавайки се на направената професионална диагностика. 

Професионалното самоопределение е процес на вземане на 
личностни решения за избор на бъдеща трудова дейност – какъв 
да стана, към коя социална група да принадлежа, с кого да рабо-
тя. Освен това, професионалният избор е важно житейско съби-
тие, което е свързано не само с минал опит, но участва и във 
формирането на образа на собственото "Аз", предопределяйки 
много страни от живота на всеки от нас. 
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Професионалното самоопределение е порастване, изграж-
дане на устойчив образ на "Аз"-а, самоизразяване. То не е прос-
то избор на професия или алтернативни сценарии за професио-
нална реализация, а своеобразен творчески процес в развитието 
на личността. 

Юношеството е период на стабилизация на личността и из-
граждане на светоглед. Изборът на професия е един от най-
важните избори в живота на човека. Важно е да разберем какво 
умеем да правим добре, да разберем какво обичаме и искаме да 
правим, как да станем професионалисти в областта, в която се 
развиваме и работим. Доколко професията ще съответства на 
типа личност, способностите и наклонностите на човека, докол-
ко ще бъде ефективен в работата си, в значителна степен ще оп-
ределя качеството на живот на всеки. Затова е важно да се раз-
вива в юношите положително отношение към себе си, към уме-
нието да осъзнаеш важността и необходимостта от професио-
нално самоопределение и адекватно отношение към избора на 
кариера въз основа на своите желания и способности.  

Контактна информация за автора 

Галина Бончева 
Консултант по професионално ориентиране, 
Балкански институт по труда и социалната политика 
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ЗА НЕОБХОДИМОСТТА 
ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 

Борислава Борисова 

ABOUT THE NEED OF VOCATIONAL 
ORIENTATION 

Borislava Borisova 

За по-голямата част от младите хора, възрастта от 12 до 19 
години е най-динамична и пълна със събития, що се отнася до 
растежа и развитието. Това е преходен период – време на физи-
ческа, социална и емоционална метаморфоза. 

Психологът Ерик Ериксън вярва, че предизвикателството за 
юношите е да открият кои са те, кой искат да бъдат и каква по-
сока в живота да поемат. Важна част от този процес е експери-
ментирането с различни роли, стилове, взаимоотношения и из-
бор на ценности (Wallerstein & Goldberger, 1998). Искат да бъдат 
независими и да разчитат на себе си. Важно е родителите да са 
заинтересовани и насърчаващи, и в същото време да могат да 
оставят юношата да насочва и контролира собствените си избо-
ри, включително избора на професия.  

При избора не професия повече от век се използва профе-
сионалното ориентиране като инструмент, който оценява лични 
качества, силни и слаби страни, интереси и таланти.  

Според Международната организация на труда „Професио-
налното ориентиране“ е помощта, оказана от едно лице на дру-
го при решаване на проблеми, свързани с неговото развитие, 
напредък и професионален избор, като се имат предвид специ-
фичните способности, интереси и таланти на индивида.  

Известен факт е, че образованието следва да подготви 
юношата, за да влезе в дадена професия и да може да изкарва 
прехраната си. Така професионалното ориентиране/консулти-
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ране става неразделна част от образователния процес. 
За първи училищен консултант, който е прилагал система за 

професионално ориентиране в училищата на ученици в юно-
шеска възраст се счита Джеси Б. Дейвис (1898) от Детройт.  

Десетилетие по-късно, през 1908 г., Ели Уивър публикува 
книга, наречена „Избор на кариера“.  

След това Франк Парсънс слага началото на функционира-
нето на Бюро за професионално ориентиране в Бостън и издава 
книга на тема „Избор на професия“.  

Тези примери отразяват ранния интерес на педагозите и со-
циалните работници към професионалното развитие на юношите. 

Има ли необходимост  
от професионално ориентиране 

1. Развитието на технологиите и динамиката на пазара на 
труда поставят пред хората все повече изисквания. Всеки юноша 
би искал да получи правилната работа след завършване на обу-
чението си. 

2. Юношите трябва да получат адекватна информация за 
възможностите за работа в светлината на способностите и та-
лантите си. 

3. Те се изправят пред много проблеми поради липсата на 
адекватна информация за развитие на кариерата, която да съот-
ветства на техните интереси, способности, професионална под-
готовка. 

4. Професионалният избор трябва да се прави според спо-
собностите, интересите и талантите на индивида, а не толкова 
според родителските стремежи. 

5. Липсата на знание за себе си по отношение на увереност-
та, възприемането на реалността, самочувствието, интересите и 
т.н., често води до поставяне на нереалистични и непостижими 
цели, или до неудовлетвореност от избраната професия. 

Една програма за професионално ориентиране в училището 
е от огромна полза за справяне с тези проблеми. 
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Цели на професионалното ориентиране 
Да подпомага / да дава възможност на юношите: 
• Да придобият знания за характеристиките, функциите, 

задълженията на професиите, от които се интересуват.  
• Да получат подходяща информация за способностите и 

уменията в рамките на квалификациите и компетенциите, необ-
ходими за заемане на определена професия. 

• Да разберат своя потенциал и интереси във връзка с 
идентифицирана професия. 

• За развиване на способности за анализ на информация 
свързана с дадена професия и ефективното й използване. 

• При получаване на информация за различни образова-
телни, обучителни схеми и схеми за чиракуване, например.  

Стратегии за професионално ориентиране 
Една добре организирана система за професионално ин-

формиране винаги трябва да е в основата на избора на стратегии 
за професионално ориентиране. 

Те трябва да се основават на следните принципи: 
1. Професията трябва да бъде източник на доходи за хората 

и основен източник за задоволяване на нуждите и оптимизиране 
на способностите, компетенциите и интересите. 

2. Индивидът трябва да разбере общата перспектива на 
професията за която е решил да се подготви. 

3. Професионалното ориентиране следва да се основава на 
индивидуалните различия. 

4. Трябва да се използват различни стратегии, за да се задо-
волят индивидуалните потребности юношите. 

И още за необходимостта от професионално 
ориентиране 

Има нужда от професионално ориентиране за подрастващи-
те поради различни причини:  

1. Сложен и непостоянен характер на пазара на тру-
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да, професиите създават различни сложни проблеми за младите 
хора. Съчетаването на себе си с дадена професия не е лесно, от-
части заради силно променливият пазар на труда.  

2. Търсенето е и за все по-високи умения, често изискващи 
по-продължително, по-сложно обучение.  

3. Младежите са изправени пред проблеми с установяване-
то на професионална идентичност . В училище получават общо 
образование. Но когато влязат на пазара на труда, те се сблъск-
ват с дадена професия, с конкретни задачи, за които са недоста-
тъчно подготвени. 

4. Нереалистични професионални цели и стремежи – това е 
един друг проблем на юношата. Някои млади хора имат доста 
нереалистични цели, стремящи се към професия, несъвместима 
с техните способности . 

Фактори, влияещи върху избора на професия  
Семейни фактори: Децата, които са имали приемащи, удов-

летворяващи взаимоотношения с родителите, са склонни да 
направят личностно ориентиран професионален избор. Понякога 
родителите стесняват избора на младежите, като избират колежа, 
който детето трябва да посещава, вярвайки, че техният по-голям 
опит е гаранция за добра преценка. Родителите често се стремят 
да компенсират собствените си реални/въображаеми провали 
чрез постиженията на децата.  

Родителите трябва винаги да се стремят да помагат на деца-
та си да постигнат най-доброто от себе си, трябва да им помог-
нат да открият своите способности и таланти. Само тогава деца-
та могат да надграждат това, което всъщност са, а не просто да 
следват изкуствен модел, мечтан от родителите си. 

Училището / колежът: днес акцентът е по-скоро върху ус-
пешната кариера, а не върху политическите и социалните проб-
леми. Изборът на училище /колеж очевидно се възприема като 
важна стъпка от развитието на индивида. Но този избор често 
обслужва много повече някакви други потребности на личност-
та, отколкото потребността за избор на професия. Структурите 
за професионално ориентиране придобиват все по-голямо зна-
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чение във всички училища/колежи, за да насочват младежите 
към подходящи професии.  

Социокултурно влияние: културата и условията на средата, 
в която се развива юношата влияят върху спектъра от професии, 
сред които юношата избира.  

Контактна информация за автора 

Борислава Борисова 
Консултант по професионално ориентиране, 
Балкански институт по труда и социалната политика 
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ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
НА ДЕЦАТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 

Берджухи Йорданова, Лора Борова-Илинколова 

MENTAL HEALTH OF CHILDREN 
IN ADOLESCENCE 

Berdzhuhi Yordanova, Lora Borova-Ilinkolova 

Abstract: Protecting the mental health of adolescents is 
extremely importance for correct formation the personality of a 
teenager who is in a difficult age of transition between childhood and 
adulthood. This article outlines the factors having a negative effect 
on the psyche of young people. They have been reviewed a number 
of definitions of mental health as well as specific psychic problems 
of teenage age related to puberty. They are highlighted early 
symptoms of serious mental illness in which necessary to seek 
medical attention. They are presented psychoprophylaxis and 
psycho-hygienic activities for the protection of the mental health of 
children and adolescents. 

Key words: mental health, adolescent, teenager, puberty, 
psychoprophylaxis 

Съвременния динамичен начин на живот все повече се от-
разява върху психичното здраве на децата и на всички хора по 
земята. Ето защо неговото опазване придобива все по-актуална 
значимост поради социалната необходимост от хуманни човеш-
ки взаимоотношения и изискването за хармонично развитие на 
детската личност.  

За психичното здраве на детето голямо влияние оказва пси-
хичното състояние на родителите и на членовете на семейство-
то. То се явява предпоставка и фактор, основа и условие за ду-
ховното извисяване както на отделната личност, така и на всички 
около нея. Същевременно доброто личностно психичното здраве 
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е еднакво необходимо за всеки вид умствен и физически труд, 
занимателна и развличаща.  

Днес се наблюдава цялостно влошаване на детското здраве, 
както по отношение на физическото здраве, така и по отношение 
на личностното, социалното и духовното здраве. Всичко това е 
провокирано от наличието на редица рискови фактори в живота 
на децата, като проблеми в семейството, неправилното хранене, 
обездвижване, преумора, стрес (англ. stress – „натиск, напреже-
ние, предизвикано като отговор на въздействие”) и др. 

Психичното здраве е тясно свързано с правилното функци-
ониране на всички телесни органи. Поради това грижите за пси-
хичното здраве на детето е необходима да започнат с укрепване-
то на неговото телесното здраве и психика, която представлява 
„функция на централната нервна система и мозъка”. Посредст-
вом психиката се осъществява „отразяване на действителността” 
под форма „на усещане, възприятие, представи, мисли, чувства, 
воля”, регулира се взаимодействието между средата и човешкия 
организъм [Колева, Н., 2014, с. 1-10]. 

Върху правилното развитие на психиката и на психичното 
здраве на децата значимо въздействие оказват следните две ос-
новни групи фактори [пак там, с. 109]: вродени или „генетични 
(гр. geneticos), отнасящи се до раждането, произхода”; социални, 
включващи семейната и извънсемейната среда.  

От психохигиенна (гр. psyche – душа, дух, съзнание; гр. 
higienos – оздравителен целебен, т. е. оздравяващ душата) гледна 
точка по-голямо значение имат социалните фактори, защото 
тяхното познаване позволява те да бъдат направлявани или из-
бегнати, а вредното им влияние – предотвратено. Така например 
редица факторите от семейната и извънсемейната среда е въз-
можно да въздействат неблагоприятно върху развитието на ус-
тойчива психика на детето и да предизвикат хронична умора и 
разстройства на нервната система. Такива фактори са следните 
[Колева, Н., 2014, с. 109-110; Проданов, Г., 2011, с. 154-155; Бъ-
чева, С., 2009, с. 50; Луилин-Джоунс, Д., Ейбрахам, С., 1994, с. 
341]: 

 Фактори от семейната среда: 
− отношение на родителите към детето на емоционално 
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безразличие и хладност или на прекомерна обич и внимание 
„водят до „ниско равнище на психологическа адекватност”; 

− нестабилна семейна среда – родителите се карат по меж-
ду си и връзката между тях реално не съществува; 

− родителите се отнасят твърде критично, студено, грубо 
или налагат твърде строга дисциплина; 

− родителите са твърде заети и не отделят на юношата дос-
татъчно време, като пренебрегват опитите за общуване.; 

− семейството е голямо, бедно и живее в несигурно (вре-
менно) или тясно жилище, където детето няма собствено лично 
пространство; 

− проблеми от социално-битов характер, като конфликти 
между родители, алкохолизъм, физически наказания и др. създа-
ват несигурност у детето, обезценява родителския авторитет, 
често го лишава от родителска о6ич и доверие; 

− родителите имат психични отклонения или са престъп-
ници; 

− „семейство с разведени родители може да постави децата 
в много рискови ситуации, увеличават се неврозите, преходните 
или трайни психични разстройства и др.”; 

− възможно е възникването на проблеми и с деца, израсна-
ли в сплотени и любящи семейства, главно, когато юношите не 
получават достатъчно внимание или родителите не признават 
тяхната нарастваща независимост. 

 Извънсемейните неблагоприятни влияния [Колева, Н., 
2014, с. 110; Проданов, Г., 2011, с. 155]: 

− отрицателния социално-психически климат в училище, 
като неправилен педагогически подход (дидаскалогения), пови-
шени изисквания, неотговарящи на възможностите и интелекта 
на детето, пререкания с учители, неразбирателство и провокации 
с връстниците, лош пример на улицата; 

− „нерационалната организация на учебния процес води до 
отделяне на значително повече време за подготовка за училище, 
а пребиваването на открито и спортът не са достатъчно застъпе-
ни в дневния режим на учениците. Те гледат много телевизия, 
играят на компютърни игри, „чатят”, а не си отспиват”;  
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− „урбанизацията и голямата гъстота на населението, водят 
до информационна пренаситеност (прекомерното гледане на те-
левизия и ползване на интернет), бърз ритъм на живот, повише-
но психо-емоционално напрежение”. 

От всичко разгледано до тук става ясно, че семейството, ка-
то първична социална институция, се явява един от основните 
фактори, влияещи върху психичното здраве на децата. За съжа-
ление все повече се наблюдават негативни тенденции в семейно-
то възпитание, които водят до липса на комуникация между не-
говите членове. Така например, едни от съществените проблеми 
на семейното възпитание са свързани [Чавдарова-Костова, С., 
2018, с. 12-14]: 

− „с времето, което родителите отделят за своите деца, ин-
тереса и ангажираността, които проявяват към учебната дейност 
на децата”; 

− „с нравственото формиране на личността – ценностни 
ориентации, уважение към личността (независимо от възрастта, 
статуса и различията), агресията, спазване на установени прави-
ла (дисциплина)”; 

− с наличието на „реален парадокс на социалното отглеж-
дане на децата – обществото разчита на семейството да осъщес-
тви „качествен“, „правилен“ според неговите изисквания процес 
на възпитание, за който обаче родителите не са специално под-
готвени чрез съответна организирана дейност”, т.е. липсва дос-
татъчна педагогическа компетентност у родителите как да въз-
питават децата си; 

− „със „съвременното родителство днес”,… „детерминира-
но от сложни, многопосочни обществени процеси, които водят 
до изпитвани от родителите едни или други затруднения в осъ-
ществяването на родителската им роля”; 

− с „развитието на процес на т. нар. „дефамилизация” …, 
изразяващ се в променено отношение към брака” и отлагане на 
решението за стъпване в брак, намаляват сключените бракове, 
нараства безбрачието и разделените брачни двойки, нарастват 
непълните семейства и извънбрачната раждаемост… [Спасовска 
по Чавдарова-Костова, С., 2018]; 
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− „със стимулиране на жените за трудова изява, в т.ч. на 
майките, особено тези, които отглеждат сами децата си”, което 
„парадоксално означава и все по-голямо отдалечаване на майка-
та от дома, домакинството и грижата за децата”; 

− с трудовата ангажираност на родителите, което „води до 
промяна в организацията на семейния живот” по отношение на 
„времето, имащо значимост за децата”, както и „на дейности в 
семейството, свързани с оказване на грижа и съгласуване на 
ежедневните графици на децата с тези на родителите”. 

− с насърчаване от страна на държавата „в по-голяма сте-
пен отглеждането и развитието на детето в извънсемейна среда”, 
което се осъществява „чрез подкрепата на по-дългото като пери-
од задължително образование, в т.ч. в предучилищна възраст и 
придобиване на средно и висше образование”. 

Разгледаните по-горе проблеми на семейното възпитание 
водя все повече до отчуждаване на членовете на семейството, 
тъй като влияят негативно „върху възможностите за ежедневно 
общуване между родители и деца”, както и „върху емоционал-
ния статус на децата и чувството им за сигурност и стабилност, 
което от своя страна има влияние върху техните поведенчески 
прояви” [Чавдарова-Костова, С., 2018] и психично здраве. 

Всички тези фактори е възможно да доведат до развитието 
на нервнопсихичните заболявания при децата. Те представляват 
хронични неинфекциозни болести, които се проявяват чрез 
„функционално разстройство на нервната система без морфоло-
гични изменения. Възникват във връзка с продължителни или 
остри психотравми, в резултат на силни емоционални изживява-
ния или стрес” [Проданов, Г., 2011, с. 155]. Основните нервно-
психични заболявания, които се проявяват в детска възраст са 
следните [пак там, 2011, с. 158-164]: главоболие в резултат от 
продължителни училищни занимания и недостатъчна почивка и 
сън; страхова невроза (различни страхови изживявания, поняко-
га свързани с учебния процес); хипохондрия (страхова невроза, 
която представлява въображаеми оплаквания и необосновани 
страхове от несъществуващи страдания); анорексия (характери-
зира се с поднормено тегло); булимия (проявява се с пристъпи на 
„вълчи глад”, след задоволяването им последва самопредизвика-
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но повръщане); орторексия (вманиачаване по здравословния на-
чин на живот). 

Психичното здраве е тясно свързано с правилното функци-
ониране на всички телесни органи, което е предпоставка за ус-
тойчива психика. Тя представлява „функция на централната 
нервна система и мозъка”. Посредством психиката се осъщест-
вява „отразяване на действителността” под форма „на усещане, 
възприятие, представи, мисли, чувства, воля”, регулира се взаи-
модействието между средата и човешкия организъм [Колева, Н., 
2014, с. 110]. 

Същност на понятието „психично здраве”: 
 Като част от целостта „здраве”, включваща физическо, 

емоционално, умствено, социално, личностно и духовно здраве 
психическото (психичното) здраве се дефинира като: 

− „емоционално и душевно благополучие, в което индиви-
дът е способен да използва своя когнитивен и емоционален ка-
пацитет, да функционира ефективно в обществото и да посреща 
и да се справя с нуждите и ситуациите в ежедневната си дейнос-
ти” [Първанова, Й., Вл. Глигоров, 2008, с. 5]; 

− „състояние на благополучие, равновесие и комфорт, при 
което човек е максимално работоспособен и удовлетворен от се-
бе си и от това, което върши; способен е да се справи с нормал-
ните стресови фактори на живота; общува без напрежение с дру-
гите хора, активно се развива и усъвършенства” [Регионална 
здравна инспекция – Велико Търново]. 

 Българските изследователи Г. Пирьов и Л. Десев опреде-
лят психическото здраве като: „оптимална адаптация към соци-
алната среда и въздействие върху нея в процеса на специфична 
човешка дейност“ [по Калин Гроздев, 2017]; 

 Авторите Кори и Кейс разграничават три подхода при съ-
държателното определяне на психичното здраве [Keyes, C. L. M., 
2007]:  

− Патогенен подход – дефинира психическото здраве като 
липсата на заболяване, увреждане и преждевременна смърт;  

− Салютогенен подход – поставя фокуса върху положител-
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ните състояния на човешките способности и функциониране на 
мисленето, чувствата и поведението;  

− Подход, акцентиращ най-общо върху цялостното състоя-
ние на организма – психичното здраве се дефинира, като „състо-
яние на благополучие, при което човек може да реализира своя 
собствен потенциал, като се справя с обичайния жизнен стрес, 
продуктивно и плодотворно да работи, а така също да дава при-
носа си в живота на своето съобщество” [СЗО по Калин Гроздев, 
2017]. 

 Други изследователите на психичното здраве извеждат на 
преден план състоянието на способностите на индивидите, та-
кива като:  

− като когнитивни, афективни и релационни, за да взаимо-
действат индивидите помежду си по начин, който насърчава су-
бективното благополучие, оптималното развитие за постигането 
на индивидуални и колективни цели, съвместими със справед-
ливостта [Scanlon, K., Williams, M., & Raphael, B, 1997]; 

− като жизнеността, която е необходима за активен живот 
при постигане на цели и взаимодействие по начин, изразяващ се 
в уважение и справедливост [Victorian Health Promotion 
Foundation, 2005]; 

− като социо-културната норма (паралелно с физическото 
здраве) за справяне със задачите на развитието – умения и ком-
петентности, отправени към съответните психо-поведенчески 
новообразувания [Минчев, Б., 2005]. 

 Една по-нова „дефиницията за психично здраве престава 
да дели хората на болни и здрави, а се превръща в динамична 
скала с критерии за ниски и високи нива на психично здраве, 
които могат да описват както отделните индивиди, така и по-
големи групи от хора – семейства, организации, общества“. В 
резултат на дългогодишно проучване Робин Скинър в книгата си 
„Животът и как да успеем“ представя „Скала за психично здра-
ве”, според която съществува следните групи хора [Хаджийска, 
К., 2017]:  

− в нисък обхват на скалата – хората, които използват нез-
рели или невротични защитни механизми, откъсващи ги от кон-
такта с реалността (20 %);  
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− в среден обхват на скала – хората постигнали известна 
степен на стабилност поради яснота кои са и какво са, но общо-
то за тях е сковаността (60 %);  

− във висок обхват на скалата – хора, за които е характерна 
спонтанността, добронамереността, увереността, здравата връз-
ка с реалността, живеенето на максимум (20 %). 

За психичните проблеми на юношите 
Възрастта между 12 и 18 г. не е никак лесна, защото млади-

те хора искат да разберат себе си и света, който ги заобикаля. Те 
се опитват да бъдат независими от родителите си, като едновре-
менно с това все още са доста привързани към тях [Луилин-
Джоунс, Д., Ейбрахам, С., 1994, с. 339]. Същевременно се опит-
ват да установяват отношения и с други хора – да си изградят 
кръг от приятели и/или любовна връзка. Изпробвайки „размаха 
на крилата си“ обаче, доста често срещат спънки от различно ес-
тество, а това, наред с чисто физиологичните и хормонални из-
менения на телата им, води до някои психически проблеми, ти-
пични за тази възраст. За съжаление е трудно да се прецени точ-
но какъв процент от юношите имат психически проблеми, тъй 
като те рядко търсят помощ от специалисти. 

Периодът на пубертета е съпроводен с редица хормонални, 
физически и психически промени, настъпващи в подрастващия 
организъм. По конкретно това е [Стайкова, Ж., 2018, с. 28-30; 
Проданов, Г., 2004, с. 39]:  

 „периодът от развитието на човека, фаза, при която дете-
то преминава, за да се развие във възрастен индивид”; 

 „процес, който продължава години и е свързан с редица 
физиологични, емоционални, социални, личностни и интелекту-
ални промени”; 

 неговата продължителност „е строго индивидуална и не“ 
може да се прогнозира, защото едновременно „е процес, който 
променя човека, като го прави годен за възпроизводство,... и 
процес, засягащ духа”; 

 през пубертета се наблюдават по-бурни психичните про-
цеси, като „повечето деца се чувстват некомфортно със себе си, 
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поради което изключително важно е с тях да се говори открито 
за всичко, което се случва в развитието им"; 

 пубертета е критичен период „за юношата поради факта, 
че в организма му се извършват бурни психо-физични и социал-
ни промени,... като основна потребност е и желанието за самос-
тоятелност“; 

 състоянието на депресия „в юношеската възраст се проя-
вява едновременно с други разстройства в отговор на вътрешно-
то и външно напрежение, като най-честите прояви на рисково 
поведение са злоупотреба с тютюн, алкохол, наркотици, безраз-
борен секс и други“; 

Най-тежкия психически срив, който може да преживее все-
ки човек, включително и юношата, е смъртта на член от семейс-
твото. Подрастващите изживяват по-тежко и разделите с прияте-
ли или важни за тях членове на семейството. В училище може да 
им бъде вменено от некомпетентни педагози, че са неспособни 
да се справят с ученето така добре, както връстниците им или 
направо учителите да се „заяждат“ с тях. Това може да доведе 
след себе си страх, бягства от училище, загуба на апетит или 
сън, а в някои случаи опити за или реални самоубийства. 

През този период външността е от особена важност – за 
момичетата повече, отколкото за момчетата. Ако тийнейджърът 
стане обект на подигравки за външността си, той ще придобие 
комплекси, ще се чувства грозен, нежелан, неудачник. Не е изк-
лючено да стане агресивен към хората, да се затвори в себе си, 
да изпадне в депресивно състояние. 
Характерните за юношите психични проблеми най-често са: 

 Трудности при овладяване на гнева и изобщо емоциите – 
тъй като не знаят как да изразят гнева си, често го „натикват“ в 
себе си, натрупвайки напрежение, което в последствие пренасят 
върху околните. Ако изразяването на емоции се потисне за дъл-
го, това може да доведе до различни антисоциални прояви или 
употреба на наркотици и алкохол, в опит да намерят отдушник. 

 Напрежение спрямо училищната работа – ако към юношата 
има твърде високи очаквания, а той се чувства неспособен да ги 
изпълни, това често води до стрес и психологически срив; 

 Чести главоболия и стомашни болки, като физическо изра-
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жение на реакция спрямо стресов фактор (психосоматика); 
 Чувство на тъга и отчаяние, депресия – по-висок е процен-

тът на момичетата, страдащи от депресия [Луилин-Джоунс, Д., 
Ейбрахам, С., 1994, с. 340]. За депресия се говори, когато млади-
ят човек проявява поне два от следните симптоми: 

− загубва интерес или удоволствие и удовлетворение от 
всички приятни неща, т.е. чувства се отчаян; 

− когато се случи нещо хубаво, състоянието му не се по-
добрява дори временно; 

− по-потиснат е сутрин; 
− събужда се поне два часа по-рано от необходимото и не 

може да заспи отново или има прекомерна нужда от сън; 
− загубил е апетит или преяжда; 
− не му се прави нищо, чувства се изморен, няма енергия; 
− трудно се концентрира или взима решения; 
През последните години и някои физически симптоми се 

приемат за признак на депресия при юношите – освен психосо-
матичните проявления, вариране на телесното тегло и проблеми 
със съня, вече агресивното поведение, злоупотребата с алкохол и 
наркотици и безразборните сексуални контакти могат да бъдат 
признаци на депресия [Луилин-Джоунс, Д., Ейбрахам, С., 1994, 
с. 343-347]. 

Според Световната Здравна Организация, трите най-чести 
причини за смърт сред тийнейджърите са пътните произшест-
вия, СПИН и депресиите, завършващи със самоубийства [СЗО, 
2014]. 

Често родителите и семейството са причина за възникване 
на проблеми от психологично естество. Много деца са пренеб-
регвани от родителите си и от училищата, в които учат. Според 
доклад на Факултета по обществено здраве на Великобритания 
„психическите, психологическите и емоционалните проблеми 
причиняват повече увреждания от всички физически здравос-
ловни проблеми, взети заедно“. Също така се наблюдава тенден-
цията над 75% от всички психически проблеми да се появяват в 
детството и юношеството [Психичните проблеми на децата…, 
2016]. В този смисъл е важно наблюдаване на подрастващите с 
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цел разграничаването между нормалните прояви на пубертета и 
ранните симптоми на сериозни психичните проблеми в бъдеще 
[Ранни предвестници на психичната болест (подроми), 2005]: 

− необяснима промяна на някои основни черти на характер; 
− влошаване на взаимоотношенията с връстниците и род-

нините; 
− влошаване на личната хигиена и занемаряване на външ-

ния вид; 
− празен и лишен от изражение поглед; 
− прекомерна умора или сънливост; 
− неспособност да се дава израз на радост или тъга; 
− депресивно настроение /интензивно и непрекъснато/; 
− неспособност за концентрация или трудности при спра-

вяне с дребни проблеми; 
− безразличие, демонстрирано дори при много важни ситу-

ации; 
− изпадане от различни дейности; 
− влошаване на училищните или спортните постижения; 
− неочаквана враждебност 
− хиперактивности или бездействие; 
− извънредна религиозност или свръхзаетост с окултни те-

ми; 
− злоупотреба с алкохол и наркотици; 
− разсеяност и загуба на ценни вещи; 
− пътни инциденти; 
− необичайна чувствителност към сензорни стимули (шу-

мове, светлина, цветове); 
− променено усещане за мирис и вкус; 
− извънредна зависимост от одобрението на семейството 

или връстниците; 
− забележима и бърза загуба на тегло; 
− опити за бягство от дома; чести премествания на ново 

място или пътувания на автостоп; 
− много писателстване без очевиден смисъл; 
− ирационални изказвания; 
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− странни движения, причудливи пози; 
− отказ от докосване на предмети или хора; 
− бръснене на главата или премахване на окосмяването по 

тялото без рационални мотиви; 
− нанасяне на порязвания по собственото тяло; заплахи за 

себеувреждане; 
− провокативно поведение; 
− необичайна употреба на думи или структури на речта; 
− чувствителност или раздразнителност при докосване от 

други хора; 
− цялостна необичайна промяна в поведението – постепен-

на и подмолна, или рязка и драстична”. 
Всички тези притеснителни симптоми не винаги са признак 

за психична болест, но „е добре да се потърси помощ от здравен 
специалист, ако някои от посочените признаци са налице” [пак 
там]. 

От разгледаното по-горе следователно е необходима сери-
озна превенция, която би следвало да е в две посоки – работа с 
родителите и работа с децата. Така например ние се научаваме 
да шофираме след месеци обучение, ставаме работници след го-
дини учене, а родителството, което е всъщност най-важната ни 
задача, е оставено да се развива на принципа „проба-грешка“. 
Необходимо е да се окаже подкрепа на родителите в тази област, 
да им се дават съвети как пълноценно да общуват с децата си, да 
се изслушват лектори-специалисти, да им се посочи какви симп-
томи на психически проблеми са най-типични, да се оказва по-
мощ от специалист при забелязан такъв проблем. 

По отношение опазване на психичното здраве на юношите 
се налага реализирането на мероприятия, осигуряващи адекват-
но адаптиране и удовлетворяване на биологични, психични и 
социални им потребности, въз основа на което се формира и 
психичното здраве на личността. Колкото по удовлетворени са 
тези потребности, толкова по-добро психическото равновесие се 
постига или неравновесие от юношата. Това определя и насоки-
те на по-нататъшната психопрофилактична и психохигиенна 
дейност за опазване на психическото здраве чрез [Колева, Н., 
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2014, с. 110-111]:  
− създаване на оптимални условия за функциониране на 

нервната система и психиката и пълно развитие на психическите 
качества и свойства на личността;  

− установяване на многостранни, хуманни междуличност-
ни отношения проникнати от любов, взаимно уважение и дове-
рие;  

− изграждане на умения за справяне със стреса и решаване 
на конфликти;  

− премахване на условията за формиране на отрицателно 
нервно-психично напрежение, умора и преумора;  

− повишаване съпротивата на психиката срещу вредните 
фактори на средата;  

− издигане ролята на спорта и физическата култура за ук-
репване на психиката и на психическото здраве;  

− осигуряване на достатъчен, възстановяващ и регулярен 
сън за организма;  

− установяване пълна хармония между труд и почивка, бо-
дърстване и сън и хигиеносъобразно оползотворяване на сво-
бодното време с оглед постигане на стабилна защита срещу пси-
хическите претоварвания и неблагополучия;  

− създаване условия за удовлетворяващ труд, който зареж-
да личността с положителни емоции;  

− възпитаване на оптимистично отношение към бъдещето.  
Във времето на динамичното ежедневие на съвременния 

човек, изпълнено с многобройни рискови за здравето фактори е 
изключително важно опазването на психичното благополучие на 
юношите, които са в трудната възраст на пубертета, когато се 
осъществява прехода между детството и зрелостта. Психичното 
здраве на личността се явява главна предпоставка [Регионална 
здравна инспекция – Велико Търново]: за нормално развитие и 
изява на човешките потенциал; за самостоятелен, смислен и 
удовлетворяващ живот; за изграждане на хармонични човешки 
отношения; за пълноценна професионална изява; за отсъствие 
на трайно чувство на страдание, унижение или изолация. В този 
смисъл грижата за психическото здраве и равновесие на младите 
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хора е основана задача на съвременното общество и възпитание 
в семейството, детската градина и в училището. 
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ПРОФИЛ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ 

В ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ 

Нели Бояджиева  

PROFILE OF THE FREE TIME 
OF ADOLESCENCES 

Neli Boyadzhieva 

Abstract: The aim of this paper is to research and underline of 
the specifics and age tendencies of growth in the interest, the value 
orientations and the cultural activities in the free time of children of 
net-generation and especially teenagrers and adolescences. Through 
an empirical study of interests, cultural and other activitis of 
teenagersliving in Sofia is seeking an answer for the specific profile 
and strucrure of their interests in free time. There are conclusions and 
recommendations for consulting and pedagogy of free time. 

Key words: free time, leisure, children, students, teenagers, 
adolescences, youth-generation, interests, cultural activities and 
participation, consumption, education, pedagogy 

Актуалност на проблема и постановка на проучването 
През последните десетилетия проучването на проблема за 

актуалните интереси, потребности и заниманшия на българина и 
на подрастващото поколение в свободното време не е често във 
фокуса на конкретни емпирични изследвания. Реалната практика 
на възпитанието в семейството, училището и взаимодействието 
с медийната среда в информационната ера, поставя на преден 
план проблема за профила на културно потребление в свободно-
то време на подрастващите от нет-поколението. Познаването на 
възрастовите тенденции в структурата на свободното време на 
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съвременните деца и юноши е важно поле на изследване в гло-
бален, национален и локален план .  

Целта на проучването е да открои спецификата и тенденциите 
в интересите и заниманията в свободното време на учениците в 
юношеската възраст. Чрез конкретно емпирично изследване и 
обобщение на резултати от други изследвания се търси отговор на 
въпроса каква е структурата на свободното време, което може да 
очертае специфичен възрастов профил. Това е основание да се тър-
сят пътища за подкрепа, подпомогне и ръководство на развитието 
им. Това е необходимо за преодоляване на дефицити, които произ-
тичат от неблагоприятна социална среда, следване на деструктивни 
модели на поведение, консуматорски нагласи, негативно медийното 
влияние и натиск на масовата култура. Очертаването на профила на 
интереситие и заниманията на юношите е насочено към оценяване 
и оползотворяват ресурсите на свободното време в личен,  

Основните методи на проучване са анализ на литературни 
източници и анализ на данни от конкретни изследвания, свърза-
ни със свободното време на подрастващите и влиянието на ин-
формационната среда. Обобщават се наблюдения и впечатления 
от консултативната практика при възпитателната работа в педа-
гогиката на свободното време. Използват се и конкретни емпи-
рични методи като анкетно допитване, обобщение и анализ на 
резултати, сравнение с други проучвания. Прилага се и критичен 
анализ на състоянието на проблема и очертаване на препоръки 
за решаването му [Виж Бояджиева, Н., 2014]. 

Изходното теоретично предположение е, че подрастващите 
и юношите се отличават с общи характеристики на отношението 
към свободното време, които произтичат от възрастовия период 
и социална ситуация на развитие на нет-поколението у нас. Спе-
цифичните характеристики са свързани с детерминантите на со-
циума на макро- и микро-равнище, на семейната и неформална-
та приятелска среда и от индивидуално-типологичните личност-
ни особености. Създаването на предпоставки и благоприятни 
организационни и материални условия в училище още от начал-
ния етап на образование са необходимото условие за изграждане 
на благоприятен фон за първичната педагогика на свободното 
време и културното потребление. Проследяването на динамиката 
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в интересите и културния профил на учениците в свободното 
време набелязва тенденции в процеса на социално възпитание. 
Очертава се профил на тийнеджърската възраст, а на тази основа 
– и на свързаните с него практики на възпитание и управление в 
полето на свободното време. 

Актуалните тенденции в отношението 
към свободното време 

Изследванията в социологията и социалната психология от 
последните десетилетия показват значително разместване на 
традиционно утвърдени гледища, за появата на нови ценностни 
системи, които постепенно променят стария режим на свободно-
то време на всички категории и проникват в ежедневието на 
всички социални и възрастови групи. Новият режим често влиза 
в противоречие с доминиращите морални норми в обществото. 
В случай, че са пренебрегнати и потиснати, те стават източник 
на безразличие, отегчение и песимизъм, които лесно се разпрос-
траняват сред все по-широки слоеве от населението. Става все 
по-интересно да се види какво място заема свободно време като 
ценност в живота на подрастващото поколение и да се проследи 
от какво се интересуват те и с какво се занимават в свободното 
си време. Често проблемите и на семейното, и на училищното 
възпитание се крият там, а то е и средство за постигане на цели-
те. „Цивилизацията на свободното време предстои да бъде изг-
радена. Ние живеем в общество на свободното време, но още не 
сме в състояние да осъзнаем кое би насочило социалните време-
на в полза на истинското ползотворно развитие на личността и 
обществото” [Дюмязьодие, Ж., 1993].  

Какво се е променило и продължава интензивно 
да се видоизменя в живота на хората от всички 

възрасти и поколения и при подрастващите ученици 
от нет-поколението?  

На първо място това е отношението към формата на социа-
лен контрол, който продължава да регулира правилата на съв-
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местен живот между хората и поведениието им. Това е нов тип 
контрол по-слабо нормативен и по-либерален. Той се формира 
често пъти в условията на недоразумения и противоречия, на 
сблъсъци и конфликти. „Това, което по-рано се е наричало егои-
зъм, днес се определя като достойнство. Част от услугите, които 
шефовете са изисквали от подчинените, съпрузите от съпругите 
и родителите – от децата, днес се възприемат като покорствво. 
Социалният авторитет става по-гъвкав, давайки възможност за 
свободна изява на всеки индивид според модели, които се изг-
раждат най-напред в многобройниоте форми за оползотворявяне 
на свободното време. Възпроизводството на личността чрез са-
мата себе си придобива по-голяма стойност с развитието на сво-
бодното време” [Дюмазьодие, Ж., 1993]. 

На второ място се променя и отношението към другия и ак-
центът, който се поставя на това излиза на преден план в про-
блемите на човешката комуникация. От друга страна увелича-
ващото се свободно време разширява възможностите за срещи, 
запознанства, приятелства и социални контакти извън регламен-
тираното време за професионален или учебен труд. То обхваща 
все повече свободните контакти след работа, след училище, сле-
добедите и вечерите, през почивните дни и през ваканциите. За-
силва се стремежът за свободното общуване и контакти под най-
различни форми. Желанието за спонтанен независим избор става 
все по-настойчиво и се търси утвърждаването му от либералния 
модел на възпитание. Натискът на професионалните, семейните 
и училищните институции намалява, а социалните позиции 
свързани с тези институции, стават по-непривлекателни. 

На трето място следва да се изтъкне, че свободното време е 
разширило своя обхват и значение в сравнение с необходимото 
време за професионален труд, за учение и за труд вкъщи. В рам-
ките на свободното време развлеченията заемат 90% от времето 
за духовни и обществени дейности. По своето разнообразие, 
привлекателна сила и ценности, които създава или оспорва, то се 
превръща все повече в основно време. М. Елиаде посочва, че със 
своите ценности, идеологически ориентации, блянове и митове, 
свободното време упражнява скрито силно влияние върху всич-
ко, което го създава или ограничава (работата, труда, учението, 
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дълженстването). Подобно на социален и културен айсберг, то е 
неравномерно разпределено между отделните социални класи и 
категории, между различните поколения [Дюмазьодие, Ж.,1993].  

Поставянето на проблема още в периода на детството и го-
дините, прекарвани в училище, крие много възможности за съз-
даване на нова нагласа и подходи за решаването му. Педагогика-
та на свободното верме свързва и подпомага социалното, кул-
турното, креативното и комуникационното възпитание на раз-
личните социални и възрастови групи. Въпреки, че тази интег-
ративна функция все още не е възприета достатъчно от училищ-
ната, възрастовата или социалната педагогика, тя все повече се 
утвърждава [Opachowski, H., 1982, 323]. Описва се „първична” и 
„вторична” педагогика на свободното време. Първата e самосто-
ятелно поле на възпитание със своя система и методикана осно-
ва на интердисциплинността му. Втората е отделна област на 
училищната, професионалната, социалната, специалната или 
културната педагогика, обособено възпитание за и в рамките на 
свободното време като поле на социалното формиране 
[Ruediger,Н., 1973].  

Категорията „свободно време“ при учениците 
Категорита свободно време на учениците може да се дефи-

нира като част от общия бюджет на времето им, която остава из-
вън учебната заетост, пътуването до училище, самообслужване-
то, участието в домакинството и някои форми на труд и помощ 
вкъщи, грижата за възрастни хора, деца или болни и времето за 
сън, храна и удовлетворяване на физиологичните нужди. Най-
важна характеристика на свободното време е, че то се възприема 
като възможност за лична изява извън дължимото поведение и 
форми на външен контрол и не се свързва с принуда. Всеки може 
да го използва по своя преценка, за своите лични потребности. 
Самостоятелният и свободен избор на индивида е негова същ-
ност, а характерът му се определя чрез отношението към дей-
ностите в него.  

Това е време за образование, интелектуално развитие, за 
социални контакти и изпълнение на обществени функции, за 
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приятелско общуване, свободна игра на физическите и интелек-
туални сили или време за „по-възвишени дейности” (К. Маркс). 
То може да бъде и време за девиантно поведеине, за обществено 
и социално непиремливи занимания, за бягство и саморазруше-
ние, за асоциални, антисоциални, криминални, престъпни дейс-
твия. То може да бъде безценно богатство, чрез което личността 
да акумулира ценни и полезни за себе си и обществото позна-
ния, да „изпробва” различни поведенчески модели, да обогатява 
своите преживявания и емоции, да се саморазвива и усъвършен-
ства. Едновременно с това може да е бездна, в която да потъне 
неукрепналата личностна позиция и търсеща себе си идентич-
ност в критичната възраст. Неговата територия може да стане 
поле за развихряне и удовлетворяванена „първични инстинкти“ 
и страсти, за освобождаване на деструктивни емоции, за агре-
сивни прояви и насилие, за осъществяване на болезнени амби-
ции и „избиване” на комплекси. Свободата на вътрешния избор 
и ценностното отношение към предпочитаната дейност и нейна-
та индивидивдуална или обществена полезност, са същностни. 
Триадата ценности – свободно време – морален избор е опреде-
ляща. Ролята на възпитанието е решаваща в този ппоцес. 

При цялото разнообразие и пъстрота от дейности в рамките 
на свободното време има нещо, което е особено характерно за 
подрастващите – това е непрекъснатият стремеж към задоволя-
ване на потребностите от общуване, от контакти с връстниците, 
с групата, независимо от съдържанието на конкретната дейност 
(Бояджиева, Н., 2002). По-голямата част от подрастващите пре-
карва свободното си време в общуване сред връстници, съуче-
ници, приятели, в неформални групи и общности. Типичен е ес-
тественият стремеж към групови развлечения, към музика и ко-
лективно изживяване на емоциите, а безспорно дискотеката е 
най-търсено място за забавлание в свободното време на тийне-
джърите. 

Общата тенденция за доминиране на развлeченията и па-
сивното потребление в свободното време се отнася с голяма сила 
за подрастващите. Тя се подхранва от наличието на развита ин-
дустрия за развлечения, която е насочена към тях и активно съз-
дава и поддържа потребителите си. Глобализацията, масовата 
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култура и инвазията на ценностите на потребителското общест-
во, модните тенденции и др. налагат своя отпечатък върху пред-
почитанията в свободното време на младото поколение. Основ-
ните фактори, които определят отношението към свободното 
време на учениците са семейството и моделите, които то създа-
ва, училището като организатор на извънкласните дейности, 
системата на извънучилищните учреждения и културните инсти-
тути, спортните и оздравителни центрове, различни видове до-
мове, центрове, клубове и организации за работа с деца, развле-
кателните заведения, средствата за масова комуникация, обеди-
ненията по интереси и любителските занимания. Културата на 
потребление се определя до голяма степен от равнището на въз-
питаност, което се формира и от заниманита в свободното време. 

Рискова група ли са подрастващите по отношение на сво-
бодното време? Като се има предвид това, че те разполагат с по-
вече време в сравнение с други възрастови групи, но не и със 
собствени средства, че все още нямат изградени цялостни пред-
стави и рационални модели за оползотворяването му, отговорът 
е утвърдителен. Съществува известна степен на противоречие и 
проблемност във връзка със самостоятелността и доброволност-
та на избора на заниманията в свободното време. Дали и доколко 
учениците са рискова група по отношение на свободното им 
време зависи конкретно от семейството, училището, равнището 
на културно образователните услуги и предлагане, възможнос-
тите на местоживеенето, възрастта, класа, вида на учебното за-
ведение и конкретно от училищните постижения, личностните 
особености и нагласи, потребности и търсения. 

С какво се занимават децата и подрастващите 
в свободното си време?  

Данните от представителни за страната социологически 
проучвания /ЕСИ „Етнически измерения на детския труд”, Инс-
титут по социология, БАН/ показват, че най-голяма част от деца-
та играят и се забавляват като посещават дискотека, разхождат 
се и се срещат с приятели (97%), гледат телевизия, видео и слу-
шат радио (95%). Едновременно с това 85% се занимават с до-
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машни обслужващи дейности вкъщи в свободното си време – 
пазаруване, готвене, чистене, миене и др. Тази констатацията, 
показва, че те изпълняват отговорности, които са поели вкъщи 
като дължимо поведение в отговор на изискванията към тях. 
Съществува и се увеличава категорията подрастващи, които уп-
ражняват и някакъв вид трудова дейност извън дома срещу зап-
лащане. С възрастта нараства делът и формите на заетост (ико-
номическа активност) в свободното време – особено през вакан-
циите. Това се отнася за около десет процента при малките уче-
ници (от 5 до 9 г.), една трета за тези в средната възраст (от 10 до 
14 г.) и за повече от половината юноши в горната училищна въз-
раст (от 15 до 17 години). Основните форми за участие в трудова 
дейност са домакинството и домашното стопанство, но в градо-
вете подрастващите се включват в пазара на труда все по-
активно като добровлно избрана дейност. Това показва, че про-
филът на свободното време при всеки втори юноша се отнася с 
намаляване на неговия обем за сметка на икономическа заетост 
[Boiadjieva, N., 2014].  

За три четвърти от подрастващите доминира потребление в 
електронните медии. Според някои конкретни изследвания 
(Славчева-Андонова, Г., 2014, 26) повече от две трети 70% ак-
тивно използват Интернет и имат продължителен и неограничен 
достъп до мрежата. Две трети (66%) гледат телевизия повече от 
два часа на ден. Преобладаваща част сърфират минимум два ча-
са на ден (78%). Доминира изцяло положително отношение и 
бeзрезервно включване (85%) в глобалната мрежa. Повечето 
юноши ( 80%) споделят мнение, че Интернет не нарушава качес-
твото на реалните приятелски връзки, а по-сокро е удобно и дос-
тъпно средство за поддържане на контактите, създадени в реал-
на среда. Затова се създават с готовност приятелства чрез Ин-
тернет, но не се разчита особено на тях (70%). Изследванията 
показват, че „чатенето“ в Интернет се отанася до 57% юноши ка-
то средство за разтоварване след слушане на музика при 84% 
[Господинов, В., 2010, 207]. 

Любими занимания вкъщи за по-малките са игри в т.ч. 
електронни –  50%, а 72% от по-големите предпочитат да „игра-
ят“ навън. Всички без изключение и малките, и по-големите, 
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предпочитат да се забавляват в дискотека, заведение, атракцион, 
клуб и т.н. Всеки втори юноша се разтоварва от напрежение чрез 
отиване на „купон“или четене на книги – 48% [пак там, с. 206]. 
Повече от половината (51%) се отдават на пасивна почивка, но 
само за четвърт от тях ат това е средство за разтоварване [пак 
там]. Една четвърт (25%) се грижат за домашни любимци като 
предпочитано занимание. Близо две трети от ученицете (64%) 
четат като средство за самообразование, учат езици или усвояват 
други умения, посещават библиотеки, свирят на музикални инс-
трументи. По-малко от една десета (7%) ходят на кино, театър, 
концерт, изложби, грижат се за по-малки деца, стари и болни 
или участват в земеделска работа. Различията между основните 
етноси са главно за четенето и ученето,което доминира при бъл-
гарчетата, а с участие в домашен труд и грижи за други членове 
на семейството са заети повече турчетата и циганчетата.  

Книгите (четенето), са в обратнопропорционална зависимост 
с електронното потребление – тези, които четат повече по-малко 
се интересуват от компютъра и обратното. Спортът и спортните 
игри са типични повече при момчетата, а при момичетата доми-
нират музикалните инструменти, танци и творчески художестевни 
дейности. И двата пола еднакво се увличат от любителски зани-
мания по собствено желание или изучават допълнително езици 
под влияние или настояване на родители в свободното си време. 
Организирано участие в извънучилищни – художествени, спортни 
или клубни дейности имат около една четвърт от учениците сред-
но за всички възрасти. Съществува и такава категория, която не 
прави нищо през свободното си време, сред която са потенциал-
ните и актуални субекти, които проявяват тенденция към опитва-
не и употреба с психоактивни вещества или десттруктивни форми 
на поведение.  

Ако трябва да се направи сравнение къде предпочитат да 
прекарват времето си учениците, то не е в полза на домашните 
занимания. Дори когато те са със семейството си, очакват и се 
радват повече на излизането извън дома – независимо дали е по-
сещение на гости, културен институт, обществено заведение или 
пребиваване на вила, селска къща,екскурзия или просто разход-
ка в парка или в природата. Вкъщи те главно гледат телевизия 
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или видео, играят на електронни игри, сърфират в мрежата, гот-
вят уроците си, участват в поддържането на дома и пазаруване-
то, по-често играят и понякога четат, но всеки втори не знае как-
во да прави и скучае. Извън дома се срещат се с приятели,играят, 
посещават дискотеки, интернет-клубове, читалища, курсове, 
спортуват или работят.  

Според свидетелството на половината от учениците най-
честата форма на занимания в свободното време в училище са 
празниците и спортните изяви. Почти всички, обаче биха желали 
повече да бъдат заедно и в свободното време, но само една трета 
биха взели участие в подобна организация, осъщсетвена в учи-
лище. Следователно съществува разминаване между претенции, 
очаквания и нагласа за собствена активност в тази област. Уче-
ническото самоуправление и инициатива в организацията на 
свободното време е под необходимото равнище. Възпитателната 
работа в това отношение е слаба. 

Конкретно проучване на свободното време на ученици 
в столицата 

Проведено е конкретно проучване чрез анкета в гр.София в 
два отделни етапа. Въпросникът е насочен към отношението към 
свободното време, удовлетвореността от него, интересите и кул-
турното участие на подрастащи и юноши. Извадката включва 
530 ученици от 5 до 12 клас /11-19 год./ – 287 момчета и 243 мо-
мичета. Целта е да се изследват предпочитанията на учениците 
за прекарване на свободното им време, тяхните представи за 
възможностите които имат и им се предоставят вкъщи и в учи-
лище, потребностите и удовлетвореността от обема и структура-
та на свободните дейности,желанията за това къде и с кого да 
бъдат, кулутрното участие, нагласите към различните видове из-
куство, спорт, самостоятелна и/или организирана извънкласна и 
извънучилищна дейност, начините за общуване в семейството, 
другарската среда и извън нея [Виж Boiadjieva, N., 2014]. 

Първият етап обхваща 282 ученика на възраст от 10 до 19 
години. Анкетираните ученици са от 14 паралелки пропорцио-
нално от 5 до 12 клас. От тях 150 са момчета а 132 са момичета. 
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Вторият етап обхваща 248 ученика на възраст от 11 до 16 години 
от средната степен V–VІІІ клас от 10- до 14-годищна възраст 
общо 10 паралелки от 5-ти до 8-ми клас. От тях 137 са момчета а 
111 са момичета. То е осъществено със същата анкетна карта по 
същото време след една година. Проследява се има ли тенденция 
на промяна на отношението към свободното време, интересите 
на учениците и културното участие в резултат на извънкласните 
занимания в училище. Анализът на резултатите показва същите 
тенденции, което очертава обобщен профил на изследваните 
подрастващи в гр. София. 

Обобщени данни за профила на свобдното време 
при юношите 

В предпочитанията към сфера на занимания в свободното 
време доминират тези, които се осъществяват извън дома в среда 
на връстници и приятели. С повишаването на възрастта общува-
нето със семейството, четенето на книги по собствео желание 
стават все по-непопулярни, а заниманията се изместват към ко-
лективни развлечения с връстници във виртуална или реална 
среда. Интеренет и социалните мрежи помагат за това. Извън 
дома си, повечето подрастващи и юноши безцелно разпиляват 
времето си в срещи или колективно посещение на заведения, 
разходки в паркове и молове, а в дома с нарастването на възрстта 
те не желаят да бъдат направлявани и контролирани и се проти-
вопоставят.  

Най-предпочитаният начин и средство за за прекарване на 
свободното време вкъщи са електронните медии – гледане на те-
левизия, игри и занимания с интернет при неограничен достъп – 
социални мрежи, игри, музика, филми. В този процес доминира 
прекомерно гледане на телевизия, най-често по два и повече часа 
на ден със значително по-ниско равнище на контрол от страна на 
родителите с нарастване на възрастта при общо наличие на до-
миниращ неконтролиран достъп до мрежата и липса на обратна 
връзка. 

Въпреки декларирани интереси към спорт особено при 
момчетата, заниманията не се свърват с изяви и собствена ак-
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тивност в извънкласни дейности в училище. Те осъзнават, че 
спортуването помага за здравословния живот, физическата кул-
тура и развитие, но активността ми в това отношение е индиви-
дуална. Тя зависи от осигуряване на достъп и възможности за 
участие в извънучилищни дейности в квартала и населеното 
място. 

Формите на културно участие са несистемни и непрестиж-
ни за юношите като цяло. По-голямата част от тях нямат изявени 
интереси към изкуствата, рядко четат книги по собствено жела-
ние, посещават изложби или театър и не смятат, че това би нав-
редило на тяхното развитие, но слушат редовно музика, гледат 
клипове или филми. Музикалното изкуство доминира пред ос-
таналите в широк диапазон на стилове. Липсата на други кул-
турни интереси не се счита за недостатък за повечето анкетира-
ни, което говори за силна консумативна ориентация и потреби-
телска ценностна система. Момичетата порявяват по-голям ин-
терес към изкуствата и културата в сравнение с момчетата. 

Домашни дейност са свързани най-често с помощ за дома-
кинството или грижа за други членове на семейството. Добро-
волческите дейности извън него не са типичен и предпочитан 
избор на подрастващите. Подобни занимания почти не се посоч-
ват, не са престижни и не се регистрира собствено желание и 
предпочитание към тях. Учениците, обаче участват все повече в 
икономически зависими форми на участие в трудова дейност. 

Заниманията с обществено-полезна дейност по собствена 
инициатива и като форма за оказване на доброволна помощ и 
подкрепа на съученици и нуждаещи се не фигурира в ценност-
ната палитра и заниманията в свободното време на юнощите. 
Доминират желание и стремеж за задоволяване на личните ин-
тереси и потребности по възможност съвместно с приятели в 
компания, чрез свободни и нерегламентирани от правила групо-
ви дейности. 

Извънкласните и извънучилищни дейности не са престиж-
ни и популярни сред учениците, те не участват активно в орга-
низирането им.Те не ги припознават и не ги намират за привле-
кателни, въпреки действащи кампании в образованието и усили-
ята в училище и извън него. Основната причина за непопуляр-
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ността на много от организираните дейности и занимания в сво-
бодното време, е недостатъчната собствена активност и стиму-
лиране на инициативата от страна учениците, както и липса на 
анимационна програма допускаща по-широко участие и лична 
инициатива от учениците в тази възраст. 

Проблемът за свободното време и заниманията с него не е 
предмет на дискусии, разговори или беседи в часовете на класа, 
на родителските срещи, не се осъществяна консултиране за сво-
бодното време и културното участие от учители или съветници. 
Учениците проявяват заинтересованост и декларират желание за 
споделяне и предлагане на инициативи в тази област със собс–
твено активно участие, което е важен ресурс за по-нататъшна 
работа, но реалното самоуправление в училище не е развито. 

На основата на тези констатации могат да се направят ня-
кои препоръки: 

• Консултирането по проблемите свободното време заема 
важно място в работата на помагащите специалисти в работата с 
подрастващите юноши и техните сеемйства, а анимацията – в 
ръководството и управлението на възпитателната работа в учи-
лище и извън него и с участие на граждански ученически и ро-
дителски сдружения и обединения. 

• Разработването на програма във връзка с педагогиката на 
свободното време в преходната възраст при юношите е важна 
част от превенцията на отклоненията в поведението, разширява-
нето на културното участие, цялостната възпитателна работа и 
мениджмънт на класа. 

• Това би осигурило надеждно средство в управлението на 
възпитателния процес и при самовъзпитанието на юношите, 
ученическите общности, родителите, учителите и училищнаще 
ръководства и би повишила цялостните резултати от работата на 
педагогическия колектив и удовлетвореността на училищната 
общност. 
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РОДИТЕЛСКИТЕ СТИЛОВЕ 
И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ЮНОШИ 

Теодора Стойчева Стоева 

PARENTAL STYLES, EMOTIONAL 
AND BEHAVIOURAL DISRUPTIONS 

IN ADOLESCENTS 

Theodora Stoycheva Stoeva 

Abstract: The purpose of our study was to discover the 
relationship between different dimensions of parenting style and 
emotional and behavioral disorders such as anxiety, depression and 
aggression in adolescents. Overall, our theoretical model for the 
relationship between parenting styles and emotional and behavioral 
disorders has been validated. The results show that the most 
important for the development of emotional and behavioral disorders 
in adolescents are the strategies of overprotection, application of 
punishment and symbiosis. This result was interpreted in the context 
of the thesis about age tasks during this period. 

Key words: parenting style, anxiety, depression, aggression, 
emotional-behavioral disorders, adolescents 

Въведение 
Отношенията между родители и деца са сред най-актуалните 

проблеми, присъстващи неизменно както в научните дискусии през 
последните деситилетия, така и в широкия обществен дебат у нас и 
в чужбина. От научна гледна точка, има недостиг на знание по от-
ношение на различните параметри на родителското поведение, 
свързани с възникването и ръзвитието на емоционални и поведен-
чески дисфункции в детска и юношеска възраст. 
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По отношение на стиловете на родителско поведение изследо-
вателите са единодушни, че те оказват въздействие върху психич-
ното развитите на децата и юношите [Крайг, Г. 2007; и Стаматов, Т., 
2000; Baumrind, D.,1971]. Идентифицирани са следните родителки 
стилове като основни [Крайг, Г. 2007; и Стаматов, Т., 2000]: 

1. Авторитарност (Доминантност) При този модел родите-
лите са авторитарни и доминиращи, доколкото считат, че децата 
нямат нужда от свобода и права и че те трябва да се подчиняват 
на тяхната воля и авторитет. В резултат децата развиват чувство 
на вина, тревожност и подозрителност към другите хора. 

2. Емоционално неглижиране. Детето е лишено от удовлетво-
ряване на неговите базисни потребности, каквито са потребностите 
от приемане и любов. Емоционалното неглижиране може да доведе 
до чувство на безпомощност, вина, комплекс за малоценност, ре-
зултиращ в деструктивен начин за самоутвърждаване.  

3. Свръхпротективен (Опека) Този модел води до пасивно и 
зависимо поведение на детето. Този модел може да доведе инди-
ректно до агресия. Това се случва чрез ограничаването на кон-
тактите на детето с неговите връстници, което възпрепятсва раз-
витието на социалната интелигентност.  

4. Демократичен (Сътрудничество) При този модел родите-
лите вземат активно участие в живота на детето, показвайки 
чувствителност към потребностите му. Този модел се приема за 
най-ефективен по отношение на здравото психично развитие.  

5. Разрешаващ При този модел родителите показват, че са 
приемащи като подкрепят поведението на детето. Разрешаващи-
ят стил довежда до усещането, че всеки вид поведение е допус-
тимо, дори враждебното. Последното може да стане причина за 
проява на социално неприемливо поведение, като агресивното.  

Като допълнителни параметъра на родителски стил, които 
отразяват определени личностни черти на родителя, влияещи върху 
поведението му спрямо детето, могат да се посочат следните: 

• Приемане. Този параметър на родителския стил отразява 
наличието на уважение от страна на родителя към индивидуал-
ността на детето. 

• Симбиоза. Този параметър на родителския стил отразява 
междуличностната дистанция в общуването с детето. Тревогата 
на родителя нараства, когато детето започва да придобива авто-



ТЕОДОРА СТОЙЧЕВА СТОЕВА 

 225

номност по отношение на обстоятелствата, доколкото по своя 
воля родителят не би му предоставил самостоятелност .  

• Фрустрация. Този параметър на родителския стил отразя-
ва степента, до която родителят удовлетворява нуждите и жела-
нията на детето. Той може да бъде разглеждан в контекста на 
концепцията за „минимум фрустрация”, явяваща се предпостав-
ка за здравото психично развитие.  

• Ригидност. Този параметър отразява степента, до която 
родителят променя родителския си стил в зависимост от проме-
ните, които съпровождат различните възрастови периода, през 
които преминава детето.  

• Емпатичност. Този параметър отразява степента, до която 
родителят отделя време и внимание на детето, изслушва го, като 
се старае да го разбере и да вникне във вътрешния му свят. 

• Прилагане на наказания. Този параметър отразява степен-
та, до която авторитарният тип родител иска да наложи своите 
изисквания на всяка цена, включително и чрез телесни наказания.  

Цел на изследването ни е да разкрием взаимовръзките меж-
ду различните дименсии на родителския стил и емоционално-
поведенческите нарушения при юноши. По-долу представяме 
резюмирано 3-те емоционално-поведенческите нарушения в 
юношеска възраст, които са предмет на изследването. Предста-
вяме ги в контекста на хипотезирани взаимовръзки с дименсии-
те, свързани с родителския стил. 

Тревожност 
Според когнитивисткия възглед тревожността е резултат от 

фрустрация на базисни за съответната възраст потребности. В 
юношеска възраст ключов момент в развитието се явява стре-
межа за самоопределение и идентичност, който обуславя като 
най-значима потребност за периода – еманципацията от света на 
възрастния и постигане на независимост. 

В контекста на основните родителски стилове хипотезира-
ме връзка между: 

• Авторитарния родителски стил и тревожността, имайки 
предвид потребността от автономност във вземането на решения 
в тази възраст. 

В контекста на допълнителните параметри на родителския 
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стил хипотезираме връзка между параметрите: 
• Симбиозата и тревожността, доколкото емоционалната 

фузия и сливане с родителя са в разрез с потребността от пости-
гане на емоционална независимост от родителя. 

Депресия 
Според когнитивисткия възглед депресията е свързана с нали-

чие на аз-схема, която е неоснователно негативна, характеризираща 
се със селектиране на негативни събития и тяхната персонализа-
ция, резултиращо в ниска самооценка и преживяване на вина. 

 
Теоретичен модел на взаимовръзките на родителските стилове 

и емоционално-поведенческите нарушения при юноши 
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В контекста на основните родителски стилове хипотезира-
ме връзка между: 

• Стилът на емоционално неглижиране и депресията в тази 
възраст, доколкото този стил може да доведе до ниска самооцен-
ка, която продължава да се формира от родителя. 

• Протективният стил и депресията, доколкото поведение-
то при този стил фрустрира потребността на юношата от прие-
мане на неговата нова „самоличност”, като тази потребност се 
основава на амбивалентната му нагласа към родителя, характер-
на за този период – от една страна, стремеж към независимост, а 
от друга страна – привързаност към родителя. 

Агресия 
В контекста на бихевиористичния подход родителят може 

да послужи за модел на поведение на юношата, в който да се 
формира убеждение, че това поведение е средство за контрол на 
другите хора. От друга страна, подобен родителски стил е в пъл-
но противоречие с търсенето на автономност от страна на юно-
шата. От тази гледна точка хипотезираме връзка между:  

• Авторитарният стил и агресията в юношеска възраст.  
В контекста на допълнителните параметри на родителския 

стил хипотезираме връзка на параметъра: 
• Прилагането на наказание и агресията, като краен израз 

на авторитарността и висока степен на стремежа на родителя да 
наложи своите изисквания. 

По-горе изложеният схематизиран теоретичен модел на хипо-
тезираните взаимовръзки между единиците на анализ, свързани с 
родителския стил и емоционално-поведенческите нарушения беше 
емпирично верифицирани. В резултат на това изследване беше из-
граден емпирично изведен модел на взаимовръзките между роди-
телските стилове и емоционално-поведенческите нарушения.  

Метод 
Извадка. Изследователският ни контингент включва 254 лица 

в юношеска възраст и техните родители. Бяха изследвани 68 моми-
чета и 59 момчета на 15-16 годишна възраст. В изследванията взеха 
участие юноши и техните родители от две столични училища: 12-
то СОУ „Цар Иван Асен II” и 38-мо ОУ „Васил Априлов”; и от 
училището в гр. Банкя – 78 СОУ „Христо Смирненски”. 
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Инструментариум 
1. Авторски въпросник за изследване на родителския стил 

(Т. Стоева, 2015). Той е конструиран за целите да измерва както 
основните родителски стилове, така и допълнителни параметри 
на родителското поведение като: ригидност, фрустрация, емпа-
тичност, симбиоза и емотивност. Изчисленият коефициент Алфа 
на Кронбах е в диапазона от 0,54 до 0,71. 

2. Скала за тревожност [Spielberger, C.,1984] Използвана е 
скалата, измерваща тревожността като личностна черта, съдържаща 
20 признака. За българска среда скалата е апробирана от Д. Щетинс-
ки и И. Паспаланов през 1989 г. върху извадка от 1382 ученици 
(между 13-17 години) и 498 възрастни (между 18 и 60 години). 

3. Скала за депресия [W. Zung, 1965]. Скалата съдържа 20 айт-
ма, които разкриват депресивни симптоми. Тя показа висока коре-
лация с MMPI скалата за депресия и скалата на Хамилтън (r = 0,70). 

4. Скала за изследване на агресията [Buss, A. & Perry. M., 
1992]. Въпросникът е утвърден в психодиагностичната практика. 
Има много добра вътрешна консистентност. Коефициентът Алфа 
на Кронбах за различните скали е както следва: физическа агре-
сия – 0,85; словесна агресия – 0,72; гняв – 0,83; враждебност – 
0,77. Общият коефициент Алфа на Кронбах е 0.89.  

Статистическа обработка 
За статистическата обработка на данните сме използвали 

Регресионен анализ – за изследване на вида зависимост между 
независимата променлива (съответната дименсия на родителс-
кия стил) и зависимата променлива (съответното емоционално-
поведенческо нарушение). 

Резултати 
Установена е връзка между: 
• Тревожността и скалата за авторитарност (β= 0. 261; р <0. 05)  
• Депресията и скалата за симбиоза (β= 0. 432; р <0. 01); 

сътрудничество (β= -0. 243; р <0. 05); и опека (протективен стил) 
(β= 0. 321; р <0. 05)  

• Агресията и скалата за авторитарност (β= 0. 201; р <0. 
05); прилагане на наказания (β= 0. 523; р <0. 001); и емпатичност 
(β= -0. 316; р <0. 05)  
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Анализ на резултатите 
Като цяло теоретичният ни модел за взаимовръзка между 

родителските стилове и емоционално-поведенческите наруше-
ния в юношеска възраст беше потвърден. Не се потвърди хипо-
тезираната взаимовръзка между стила на емоционално неглижи-
ране и възникването на определено емоционално-поведенческо 
разстройство като депресията. Това може да се обясни от гледна 
точка на обстоятелството, че на тази възраст юношата е постиг-
нал известна емоционална независимост спрямо родителите си.  

От друга страна, беше частично потвърдена хипотезата за вза-
имовръзка между емоционалната фузия (отразена в скалата „сим-
биоза”) на родителя и юношата и наличието на определени емоци-
онално-поведенчески нарушения у последния. Оказва се, че емо-
ционалното сливане с родителя, довежда не до тревожност (свър-
зана със заплаха за удовлетворяване на основната за този период 
потребност – от постигане на идентичност), а до депресия, свърза-
на с отсъствието на самоопределение, водещо до липса на самоу-
важение, ниска самоооценка и депресивни състояния. 

Резултатите за скалите „авторитарност“ при агресия (β= 0. 
432; р <0. 01) и при тревожност „(β= 0. 261; р <0. 05) и „прилагане 
на наказание“ при агресия(β= 0. 523; р <0. 001) показват, че за 
разлика от детската възраст, в юношеската, индивидът е сензити-
вен не само към степента на строгост на наказанията, но и към 
всяка форма на принуждаваща власт, свързана с асиметричност на 
отношенията. Използването на тези стратегии резултира в тре-
вожност и агресия, които могат да се третират като две страни на 
един общ механизъм, свързан с възприятието за заплаха по отно-
шение на определени ценности, които в тази възраст са свързани 
със стремежа към еманципиране от родителската власт и равно-
поставеност с възрастния. В потвърждение на този извод е резул-
тата, получен за стратегията „сътрудничество“. 

Резултатът за скалите „симбиоза“ (β= 0. 432; р <0. 01) и 
„опека“ при депресия (β= 0. 321; р <0. 05) се съгласува с по-горе 
направените заключения за потребността на юношата от еман-
ципиране от родителя в емоционален, поведенчески и нормати-
вен план. Използването на тези стратегии довежда до депресия, 
свързана с ниска самооценка и преживявания на потиснатост, 
резултат от фрустриране на потребността на юношата от пости-
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гане на автономия от родителя. 
Резултатът за скалата „емпатичност“ при агресия“ (β= -0. 

316; р <0. 05) показва, че въпреки стремежа си към независимост 
от родителя, юношата се нуждае от неговото разбиране и съчувс-
твие, защото все още подобна еманципираност не е постигната. 

Можем да обобщим, че за юношеската възраст с най-голяма 
значимост за развитието на емоционално-поведенчески наруше-
ния има стратегията на: симбиоза (β= 0. 432; р <0. 01); опека (β= 
0. 321; р <0. 05) и на прилагане на наказание (β= 0. 523, р <0. 01). 
Този резултат е в съответствие с тезата за възрастовите за-
дачи в този период, свързани с: постигане на емоционална неза-
висимост от родителите, базирана на потребността от ува-
жение и приемане на индивидуалността на юношата от роди-
теля (вместо на нейното репресиране чрез метода на наказание). 

Дискусия 
Потребността от емоционална независимост на индивида 

в юношеска възраст изисква от родителя да установи партньорс-
ки отношения с юношата при условията на съвместно вземане 
на решенията и проява на уважение към мнението му. Подобно 
поведение е пряко свързано с прилагане на стратегията за сът-
рудничество. 

В този случай властта на родителя, която е необходимост в 
детството, представляваща субективно изразено асиметрично 
отношение на зависимост, е целесъобразно да претърпи транс-
формация като премине в симетрично отношение между родите-
ля и юношата. Необходимо е родителят да се превърне в автори-
тет за юношата, доколкото авторитетът представлява отношение 
на йерархична, но не и асиметрична зависимост между индиви-
дите, при което липсват принудителни средства [Иванов, Ив., 
1995, стр.117]. Авторитетът предполага неравенство между 
страните, но то не е асиметрично. Съществува обща за двете 
страни дейност, свързана със споделени правила и норми, като 
подчинението е доброволно, а не принудително (мотивът е раз-
личен). Авторитетът на родителя в юношеска възраст има оче- 
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Емпирично изведен модел на взаимовръзките на родителските стило-

ве и емоционално-поведенческите нарушения при юноши 

видни източници, каквито са: по-високото образование и култура, 
социалните правомощия за изграждане на личността на юношата, 
ролева неравностойност, както и все още съществуващата обек-
тивна функционална зависимост [по Иванов, Ив., 1995]. 
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Отношенията на сътрудничество и партньорство в юношес-
кия период не изключват възможността на влияние от страна на 
родителя, доколкото в този период продължава да се формира 
личността на последния. От тази гледна точка в контекста на ти-
пологизацията на властта [Мелибруда, Й., 1990, стр. 87] и по-
широкото й третиране като понятие можем да заключим, че в 
юношеска възраст родителят е целесъобразно за упражнява оп-
ределен тип властническо отношение. За разлика от принуди-
телната власт в детството, в юношеския период, родителят е 
уместно да упражнява т.нар. референтна и експертна власт. 

Както референтната, така и експертната власт предполагат 
влияние, на което юношата се подчинява доброволно, и от тази 
гледна точка това влияние не встъпва в опозиция с потребността 
му за независимост по отношение на родителя. 

Референтната власт е власт на привлекателността, като тя се 
проявява в онези форми на поведение, в които родителят е рефе-
рентна личност за юношата. В основата на тази власт стои меха-
низмът на приемането на родителя като източник на стандарти и 
убеждения, норми и ценности, и като еталон при избор и оценка 
на постъпките (отправна точка за сравнение). От тази гледна 
точка, именно еталонната основа прави юношата съгласен доб-
роволно, а не принудително, да се съобразява с мнението на ро-
дителя. Родителят, който реализира този тип властническо от-
ношение привлича юношата главно със своята личност. Общу-
ването му е демократично, без дистанция. В тази връзка рефе-
рентният родител изпълнява важна функция в юношеския пери-
од. Той е образец и пример, на който не се налага да принуди-
телно да налага норми и ограничения; партньор в общуването; 
необходим сътрудник; участник или свидетел на изключителни 
преживявания. В определена степен той е източник на самочувс-
твие у юношата. 

От друга страна, еспертната власт, която е целесъобразно да 
упражнява родителят в юношеския период, е власт на авторите-
та и компетентността. Социалната фиксация на авторитета и 
компетентност на родителя може да бъде официална, изразяваща 
се в родителски права и неофициална [Иванов, Ив., 1995]. Вто-
рата е свързана с жизнения опит, знания и лични качества на ро-
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дителя, които са база той да се проектира в позицията на автори-
тет за юношата и да бъде възприеман като компетентен. Както 
беше споменато, авторитет може да има родителя, на който се 
приписват определени качества – знания, умения, способности. 
Благодарение на положителното си открояване от средата чрез 
качества, които са ценни за юношата, родителят може да стане 
източник на лични образци. Експертната власт, която упражнява 
такъв родител се основава на непоколебимата увереност на 
юношата в източника на информация. В действителност, роди-
телят в повечето случаи има предимство и дори монопол върху 
определена информация.  

От тази гледна точка родителят в ролята си на авторитет 
може да изпълнява следните функции по отношение на юноша-
та: първо, той изпълнява ролята на наставник, помагащ, а не на-
лагащ мнение на юношата при неговото търсене на собствен път 
в живота; второ, в моментите, когато юношата преживява съм-
нение, отчаяние и безнадеждност, присъствието на авторитет е 
безценен източник на опора, помощ и надежда. 

Можем да обобщим, че моделът за доброто и ефективно ро-
дителство в юношеска възраст включва високо равнище на топ-
лота и ниско равнище на контрол. Партньорската форма на об-
щуване е необходимо да преобладава. Властта на родителя се 
тълкува в широкия смисъл на това понятие, като се легитимира 
от по-големия опит на родителя. Родителят респектира със свои-
те по-големи знания и опит и чрез своя авторитет той има въз-
можност да повлияе върху решенията и постъпките на юношата.  
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САМОТАТА ОТ РОДИТЕЛСКА ЛИПСА 
В ЮНОШЕСТВОТО – ПРОБЛЕМЪТ, 

РИСКОВЕТЕ, ПОДКРЕПАТА 

Петя Чешмеджиева 

THE LONELINESS IN ADOLESCENCE DUETO 
PARENTAL ABSENCE – THE PROBLEM, 

THE RISKS, THE SUPPORT 

Petya Cheshmedzhieva 

Abstract: Adolescence is seen as a period of transition in the 
development, wherein the lack of parental support in experiencing 
challenges is a prerequisite for depression, confusion and exhaustion, 
especially due to their parents' immaturity. There is shared 
counselling experience on three cases from the author's 
psychological practice with conclusions about principles, methods 
and the role of the psychologist or another adult in helping 
adolescents take care of themselves and overcome the ambivalent 
feelings about themselves, their friends, and their parents.  

Key words: adolescence; immaturity; parental absence; 
loneliness 

Въведение 
Често повтарящи се случаи със сходни проблеми в психо-

логическата практика подсказват тенденция, характерна за вре-
мето. Опитът на авторката се простира в последните 13 години, 
в които проблемът за преживяването на липсата на родителите – 
фактическа поради разделение на семейството заради работа в 
чужбина, поради загуба от смърт или от отчуждаване или непос-
тигната още в ранна възраст привързаност, са едни от най-
честите. Впечатленията от резултатите от консултативната по-
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мощ са, че, ако детето е имало добра връзка с родителите и те са 
били постигнали своята психическа зрелост, справянето със за-
губата или с актуализирането на проблема за тъгата и самотата, 
водещи до депресия, много по-лесно се преодоляват, отколкото 
симптомите, произхождащи от самотата поради родители с ни-
сък капацитет на родителстване, допуснали отчуждение с детето 
си. С някои специфични възрастови особености този проблем е 
наблюдаван отблизо в практиката с деца от всички възрастови 
периоди, включително в юношеството и в младежката възраст, 
когато клиентите са вече студенти и работещи. 

Изложение 
Съобразно находките на психологически и житейски, бито-

ви, трудности върху описаните тук случаи настоящият анализ се 
опира на тезата за юношеството като възрастов преход, в който 
проблемите на взаимоотношенията с родителите и връстниците 
са чувствителни, по особен начин при момичетата. Представени 
са три случая с момичета на 17, 18 и 19 години, в чиято индиви-
дуална семейна ситуация (майка в чужбина; разведени родители 
с баща в чужбина; родители зависими от хазарт) се откриват 
общи черти, и общ психологически подход в подкрепата за спра-
вяне, когато родителите не се включат в консултативния процес, 
а в него участват само юношите. Откроява се ролята на психоло-
га като този възрастен, който улеснява прехода от детството към 
ранната младежка възраст. 

Юношеството като житейски преход 
Юношеството се описва от Уилям Дж. Рей (2019) като вре-

ме на голяма промяна в мозъка, в тялото, в културата – промяна 
на собственото тяло и събуждане на нови интереси и желания, 
свързани с мозъчните промени (по Sturman & Moghaddam, 2011) 
и с повишаване на поемащо рискове поведение, което води и до 
различни типове инциденти, незащитен секс и използване на 
дрога. Физиологично това включва отчетливи мозъчни мрежи, 
свързани със способността за потискане, които може да форми-
рат ендофенотип, свързан с психопатологията (по Whelan et al., 
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2012), поради това в юношеството се бележи началото на мно-
жество психопатологии (Paus, Keshvan & Giedd, 2008), които 
включват тревожност, разстройства на настроението, хранител-
ни и личностови разстройства, злоупотреба с психоактивни ве-
щества и психоза. У. Дж. Рей обобщава резултати от изследва-
ния, че разстройствата на настроението и тревожните разстройс-
тва, които се увеличават драматично през юношеството, са свър-
зани с дисфункция на мрежата, участваща в преработката на со-
циална информация (по Nelson, Leibenluft, McClure & Pine, 
2005). „Юношеството се характеризира като време, в което чо-
векът се придвижва от ориентирана към семейството отправна 
рамка към такава, фокусирана върху взаимоотношенията с връс-
тниците“ [Рей, У. Дж., 2019, с. 207]. Това включва срещи със и 
разбиране на нови хора, определяне на типовете съществуващи 
взаимоотношения, развиване на сексуалността и романтичните 
отношения. У. Дж. Рей информира, че в този период тревожните 
разстройства се възприемат като анормално регулиране на стра-
ха (по Hyman & Cohen, 2013) и че като цяло юношите демонст-
рират чувствителност към положителните и отрицателните наг-
ради в сравнение с възрастните или с по-малките деца (по 
Galvan, 2013). 

Юношеството като период на преход от детството към ран-
ната зряла възраст, започващ приблизително на 11–13-годишна 
възраст и продължаващ до 18–21-годишна възраст, се разглежда 
от Джон У. Сантрок с уточнение, че точният времеви период за-
виси от фактори като заобикалящата култура и биологичното 
развитие, а социалните преходи на юношите се фокусират върху 
области на личността като идентичност, независимост, полови 
роли, морален кодекс, ценности и постижения. Изследователите 
според неговите анализи (по Hall, G. S, 1904; Peterson, A. C., 
1979) са се интересували от два контекста, които най-силно вли-
яят върху юношеското развитие: връстниците и родителите. Те 
установяват, че конформността към антисоциални връстници 
достига своя пик към 9-ти клас и че към 12-ти клас има по-малко 
конфликти между нормите на родителите и тези на връстниците, 
което може да обясни първоначалната търпимост на едно от мо-
мичетата в тук описаните случаи към некоректното отношение 
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на свои приятелки. Разглеждайки родителските стилове, Дж. У. 
Сантрок потвърждава, че авторитарната дисциплина потиска 
развитието на независимостта в юношеството, а демократичният 
родител го подпомага и като уместен и успешен подход по време 
на юношеството посочва „компетентният родител следва, за да 
ръководи“ [Енциклопедия по психология, 1998, с. 1433]. 

Б. Фориша-Ковач обръща внимание на социалните проме-
ни, трансформирали много семейни структури, поради което 
юношите много по-често живеят в семейства с един родител или 
във втори семейства, отколкото по-рано. Това според нея може 
да води както към големи възможности, така и към по-големи 
конфликти. „Какъвто и да е семейният опит, семейството все 
още формира най-главната основа за личностно развитие.“ [Ен-
циклопедия по психология, 1998, с. 1015] Тя разглежда и влия-
нието на групата на връстниците, но изтъква, че според изслед-
ванията за повечето юноши семейното влияние надхвърля влия-
нието на връстниците по основните въпроси по време на този 
период от развитието. Описва начините на облагодетелстване от 
връзката на юношите със своите групи от връстници: 1. Прияте-
лите им дават възможност да развиват своите социални умения и 
осигуряват буфер срещу самотата, често пъти изпитвана по вре-
ме на юношеските години. 2. Групата на връстниците осигурява 
среда първо с приятели от същия пол, а по-късно и от другия 
пол, в която те изследват собствената си идентичност и откриват 
кои са. 3. Макар групата на връстниците да изисква конформ-
ност към своите стандарти, особено в началото на този възрас-
тов период, тя осигурява опора на юношите, когато те се прид-
вижват от зависимостта от семейството към независимостта на 
възрастния. „Някои млади хора обаче започват напълно да зави-
сят от своят група на връстниците за социална подкрепа и пове-
денчески очаквания“ [Енциклопедия по психология, 1998, с. 
1015]. 

Юношите преживяват уязвимостта от първата любов. 
Франсоаз Долто я определя като „първата сантиментална любов 
или първата сантиментална любов, свързана с проекти за бъде-
щето, поради факта, че желанието започва да се намесва“ [Дол-
то, Ф., 2005, с. 292]. За този период е характерно според нея, че, 
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когато те успеят да достигнат до обекта на своята любов и този 
човек ги отблъсне, вместо да сметнат преживяването като факт, 
дължащ се може би на неадекватността на тяхното въображение, 
което е идеализирало обичания човек, който излиза, че в реал-
ността е съвсем друг, младият мъж или младото момиче не пра-
вят такива разсъждения, а незабавно става дума за непоносима 
изолация. Според нея това е непосредственият отзвук в тях за 
пренебрегване, усетено в детството им, „но изтласкано, пренеб-
режение, на което те са се почувствали обект от страна на съзна-
вано обичан родител; изведнъж несъзнаваната близост на тези 
две изпитания ги карат да се чувстват виновни, като че ли само 
себе си е инцестно да си обичал някого, който не е отговорил на 
твоята надежда“ [Долто, Ф., 2005, с. 292-293]. 

От раждането до смъртта преходите са универсално прежи-
вяване според Дж. О. Лъго и всеки етап, фаза или жизнен цикъл 
има свое начало, развитие и край. „Тогава настава времето човек 
да си отиде, да скърби, да започне отначало, да празнува и да 
расте отново“ [Енциклопедия по психология, 1998, с. 1010]. Той 
представя (по Duvall, E.M., 1971; Knox, A.V., 1977; Neurgarten, 
B.L., 1968) три етапа като необходими за успешните преходи 
между повечето от фазите в човешкото развитие: 1. „Скръб по 
раздялата“ като процес на осъзнаване, че е време за промяна или 
за отделяне, и на тъга, защото човек трябва да си „тръгне“ от на-
чин на живот, от родителите, приятелите, децата, професията. 
Трябва да се осъществи емоционално затваряне, така че разви-
ващият се човек да бъде освободен от „старата любов“, за да 
преживее „новата любов“ и да последва приемане, че е съвсем в 
реда на нещата да се чувстваш депресиран от това да оставиш 
зад себе си всичко онова, което е било свидно, така че и тръгва-
щият си, и оставащите зад гърба му да могат да растат отново. 2. 
„Бъркотия по пътуването“ се преживява между фазите на разви-
тието и тя може да продължава месеци или години, а растежът 
на човека продължава, когато той разреши съмненията, дезори-
ентацията и разяждащата болка или вина и докато формира по-
силно чувство за това, което той иска и как да го получи. „Ако 
това е първото самостоятелно пътуване на човека към себераз-
витието, бъркотиите могат да са ужасяващи; младият човек може 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 240

да чувства потребност от подкрепа от нови приятели или нас-
тавник“ [пак там]. 3. „Пикове на подновяването“, или „магичес-
ки моменти“, настъпват, когато човек знае, че е създал нов начин 
на живот, чувства, свързване с другите и полагане на грижи. 
„Всеки успешен преход представлява „прераждане“ и нова въз-
можност за нов, свеж поглед върху себе си и другите“ [пак там]. 

Кърт У. Бек (по Freud, S., 1912; Turner, V., 1969; Van Gennep, 
A., 1908) описва ритуали на преминаването от един статус в 
друг (rites de passage), обобщавайки опита на антрополога Ар-
нолд ван Генеп, който достига до изводи и теория за общи черти 
на преходите в жизнения цикъл, ритуализиращи движението от 
един статус в друг посредством анализа на цяла серия от статус-
ни преходи в няколко общества. Сравненията, които той прави, 
показват три общи етапа: отделяне, преход и внедряване. Първа-
та и третата фаза от ритуалите служат за уверяването в безопас-
ното преминаване от стария в новия статус. „Критичният етап е 
вторият, когато човекът не е член на никакъв конкретен статус, а 
е в латентна фаза и в действителност не е член на никаква конк-
ретна част от обществото и е изправен пред опасности и самият 
той представлява опасност за обществото“ [Енциклопедия по 
психология, 1998, с. 1072]. Тази най-важната част от ритуала 
според него се занимава с възпирането на тези хора и осигуря-
ване на насищането на този етап при най-малък риск. К. У. Бек 
коментира, че съвременното общество се счита за най-малко за-
висещо от ритуала и затова теориите за ритуала зависят от данни 
от далечни места и времена. „Ценността на понятието лежи в 
насочването на вниманието към преплитането на личното, усло-
вията на жизнения цикъл и поддържането на обществения ред, 
към тайнственото, заплашителното и заплашеното състояние на 
човека, претърпяващ тези преходи“, обобщава К.У. Бек [Енцик-
лопедия по психология, 1998, с. 1072].  

Преходните състояния са обект на много от последователи-
те на Карл Г. Юнг и на множество представители на психодина-
мичния подход. Като подпомагащи прехода във вълшебните 
приказки участват не родителите на героя, а кръстници или 
вълшебни същества, в контакта си с които той постига разома-
гьосване и преживява своята трансформация. 
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Символично погледнато, за подобна можем да считаме и 
ролята на психолога или на друг възрастен в трудните ситуации 
на юношите, в техния критичен етап на преход. 

За да е ефективна подкрепата в юношеска възраст, Стойко 
Иванов (2013) предлага консултантите да споделят аналогични 
трудности, които самите те са изпитвали в тази възраст, или за 
проблеми, които трябва да преодоляват в настоящия момент – 
„Така тийнейджърите могат да осъзнаят, че през живота си всеки 
човек непрекъснато разрешава вътрешноличностни и между-
личностни конфликти, за които трябва да се говори с професио-
налисти“ [Иванов, С., 2013, с. 262]. С. Иванов също препоръчва 
с тях да се говори честно, открито, доброжелателно и отговорно 
да се обсъдят възникналите трудности и да се търси изход от 
създалата се ситуация. „Най-главното е да не им се натякват до-
пуснатите пропуски или предизвиканите проблеми, а съвместно 
с тях да се търсят оптималните възможности за промяна“ [пак 
там]. 

Три случая от психологическата практика 
За анонимност изследваните лица тук са назовани съответ-

но: ИЛ-1 – на 17 г., ИЛ -2 – на 18 г. и ИЛ -3 – на 19 г., и трите от 
езикови гимназии в гр. Русе. 

ИЛ-1. На първа среща се яви бащата по препоръка от педа-
гогическия съветник на училището. През последните месеци 
дъщеря му от отличничка рязко снижила успеха си, показвала 
безразличие към натрупани двойки и признаци на депресия. Де-
тето е от втория му брак, от първия има двама синове в зряла 
възраст, организирали живота си в чужбина в две различни дър-
жави. Майката на момичето работи в чужбина по специалността 
си с рядка реализация, но добре платена, заради кредити на се-
мейството. Намира се на остров в южно за Европа море, където 
рядко има ферибот до континенталната част и чартърни полети. 
Според бащата момичето преживява любовно разочарование, 
което не може да сподели с него. Не одобряваше компанията на 
дъщеря си заради безсмислено много прекарваното време навън. 
С доверие предплати за консултации напред, като изрази предс-
тава, че за измъкването на детето от настоящото състояние ще е 
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необходима продължителна работа. 
ИЛ-2. За уговаряне се свърза психолог, позната на бащата, с 

преценка според споделеното от него, че момичето преживява 
„бърнаут“ поради това, че учи последна година в гимназията, 
същевременно работи и вероятно работата ѝ я изтощава. Бащата 
бил обезпокоен, оставил пари на дъщеря си за консултациите ѝ, 
за да се предприеме психологична помощ. На първата среща 
момичето разказа, че родителите ѝ са разведени от ранната ѝ 
възраст, бащата заминал да живее и работи в европейска страна, 
майката имала следваща връзка на семейни начала – също неус-
пешна, силно травмираща, приключила с раздяла, от която има 
по-малък брат. Живее с майка си, баба си и брат си в семейно 
жилище. 

ИЛ-3. Момичето се свърза и финансира самò консултации-
те със спестени пари от работа в чужбина за 6 месеца след за-
вършване на гимназията. Искаше пак да замине, но в момента се 
чувствала несигурна заради депресията. Приятелят ѝ, с когото са 
били заедно там, я подкрепя, но в момента не е готов да тръгнат 
отново. Каза, че не е притеснена от това, той постъпвал по-скоро 
разумно, считал, че е по-добре да отидат, когато нещата се уре-
дят и за него, и за нея. Сподели, че иска да учи илюстрация на 
книга и едновременно да работи там. Родителите ѝ имаха проб-
лемни отношения между тях и с момичето. То е дете от третия 
брак на бащата с майка ѝ рускиня, която казвала често, че иска 
да се прибере в Русия. Изпитваше тъга, че баща ѝ непрекъснато 
искал реципрочно услуга, когато тя го помоли за нещо да ѝ съ-
действа, примерно да я закара с колата до някъде. Имала опити 
за самонаранявания в ученическа възраст – порив, трудно да 
удържан, преодолян с облекчение към момента. Разбирала, че 
това не разрешава проблема ѝ. На въпрос дали счита, че родите-
лите ѝ са повече ангажирани със себе си и я лишават от внима-
ние или по-скоро им липсва опит, посочи второто. Имали зат-
руднения с организацията на семейния бюджет и множество 
кредити – погасявали едни с ниските си заплати и заемайки дру-
ги, на фона на склонност към хазарт в бинго клуб и с покер ма-
шини. Често вкъщи вечеряли оскъдно, непрекъснато се карали 
на нея и помежду си, а моментите, в които родителите ѝ изглеж-
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дали в добро настроение, дори щастливи, били, когато излизат 
заедно навън – до банки, казина и офиси за бързи кредити. Спо-
дели, че е вегетарианка, но не се храни системно с полезни хра-
ни. 

Нервно-психично състояние. В Таблица 1 са данни от ди-
агностика от първите срещи с момичетата. 

Таблица 1.  
Резултати от психодиагностика 

Диагностика ИЛ-1 ИЛ-2 ИЛ-3 
Невротичност 
Höck, Hess, 
Schwarz 

28 оплаквания, от 
които 15 психич-
ни 

31 оплаквания, 
от които 9 пси-
хични 

24 оплаквания, 
от които 10 
психични 

Реакция на стрес Не е използвано Обща и на ра-
бота – умерена, 
вкъщи и с 
близкия социа-
лен кръг – из-
разена 

Обща и в трите 
социални сфери 
– умерена 

Депресия Zung 
Скала на Back 

Тежко изразена 
(71) 
Тежка (41) 

Тежко изразена 
(58) 
Умерено тежка 
към тежка (27) 

Умерено изр. 
(54)* 
Тежка (34) 

Високо невротично напрежение за трите лица Тревожност Zung 
73 64 51 

Spielberger – Ситу-
ативна тр. 
Личностна тр. 

 
Не е използвано 

 
Висока (54) 
Висока (59) 

 
Висока (46)** 
Висока (66) 

* Висока стойност на умерена към тежка депресия 
** Ниска степен на стойностния интервал за висока тревожност 

По скрининга за невротичност със списък с телесни и пси-
хични оплаквания тук обръщаме внимание на вторите, отчитай-
ки, че за тази възраст и първите са с извънредно голям брой при 
норма за жени до 9 оплаквания (10 гранични), от които психич-
ни – 3 (4 гранични). За трите момичета общи са оплакванията: 
чувство за малоценност и себенеувереност; безсилие вялост, 
липса на енергия, нерешителност; изживявания за виновност; 
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забравяне, разсеяност. Общи за ИЛ-1 и за ИЛ-2 са: изчерпване, 
умора; главоболие; говорно затормозяване, „сценична треска“; 
страхови състояния без повод. За ИЛ-1 и за ИЛ-3 общи са: разс-
тройства на съня и натрапливо контролиране на собствените 
действия, за ИЛ-2 и за ИЛ-3 – самотност, липса на приятелски 
връзки, тъжно настроение (вероятно неотчетено от ИЛ-1 поради 
близостта с групата – компанията извън училище, в която се е 
запознала с приятеля си и се стремеше поне там да го среща от-
ново). За разлика от другите две момичета тя е отбелязала за-
тормозяване при писане и работа и по отношение на преподава-
тели, което отразява свързаността ѝ с ученето. Отчетени само от 
нея са: страхови състояния в затворено пространство, на улица-
та, в превозно средство; безплодни размишления, съмнения. Са-
мо ИЛ-3 е отбелязала липса на или на достатъчно социално 
признаване; страх да остане сама, от тъмното, от гръмотевична 
буря, от преследвачи; отчуждаване от хора и неща. За трите мо-
мичета общи симптоми са тежката депресия (особено остро от-
личена при ИЛ-1 поради сгъстено натрупали се емоционални 
разочарования, с които не е имала възможност да се справи) и 
високата тревожност. Със значителна разлика при ИЛ-3 се отк-
роява личностната тревожност спрямо ситуативната (Spielberger 
– Таблица 1), което е показателно за базисна тревожност с исто-
рия от ранното детство. 

Консултативният процес. С ИЛ-1 се проведоха 15 срещи, 
с ИЛ-2 – 4, с ИЛ-3 – 5 срещи. Поради клинично завишените ре-
зултати по тестовете чрез метода информиране и трите момиче-
та в първите срещи бяха запознати със схема и обяснения за 
функционирането на нервната система и с еднаквата ѝ реакция 
на обективен и на идеален стресор, когато фокусират внимание-
то си върху причини за негативни преживявания и тревожни 
очаквания. Част от консултативната работа беше в когнитивно-
поведенчески модел за редуциране на напрежението, за прекъс-
ването на определени самосаботиращи мисли. На ученичките 
ИЛ-1 и ИЛ-2 беше обърнато внимание на начини за концентра-
ция на вниманието за учене. ИЛ-1 отчете, че проблемът ѝ се 
проявява при задачи по химия. Считаше, че децентрацията е на 
емоционална основа – „като че ли загубвам смисъла“. Тогава тя 
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внезапно постави темата за приятеля си, който се е дистанцирал 
от нея, и направи интимни саморазкрития, че с него е първият ѝ 
полов акт. Работата беше ориентирана към самочувствието. На 
следващата среща съобщи, че във Фейсбук младежът си е сло-
жил снимка усмихнат на обичайното място за среща, направена, 
когато ИЛ-1 не е била там. След емоционално-отразяваща подк-
репа обърнахме внимание на проблема за нейното и за неговото 
самочувствие, на фона на кавалерството на татко ѝ и батковците 
ѝ. Тя достигна до извод, че те са ѝ образец за хора, с които се 
чувства сигурно, безопасно и свободно и че би желала в бъдеще 
да чувства нейни приятели и интимен партньор като мъжете от 
семейството ѝ. Акценти в работата с нея бяха съдържанието на 
стойностния ѝ свят (по Уилям Гласър), установяване на ползи от 
„провала“ си за живота напред, фокусиране върху опита и обога-
тяването на себепознанието си от връзката с момчето, в което е 
била влюбена, и сбогуване с тази любов с благодарност. Нататък 
тя отново сама сподели критични наблюдения върху отношение-
то към нея на двете ѝ приятелки с извод, че от самоуважение ве-
че ще им отказва неща, които злоупотребяващо ѝ искат и ако то-
ва не подейства, ще се дистанцира от тях (тема, по която преди 
изпитваше съпротива да се съгласи с баща си). 

В хода на работата с ИЛ-2 се установи, че не умората от 
работата я е довела до изтощение, а насложили се разнообразни 
негативни преживявания. Считаше, че смъртта на папагала ѝ я е 
депресирала и на този фон са се прибавили раздялата с приятеля 
ѝ, който учи в чужбина – държал се безразлично, плакала е, „но 
не от драма, а с облекчение заради изтощението“, което й се е 
било натрупало; приятелка не ѝ оказвала емоционална подкрепа 
(не е получила такава и от майка си, защото в трудния момент 
била на пикник с брат ѝ, затова отишла да преспи при приятел-
ката, където не намерила разбиране). Определи се като не оби-
чаща да общува вкъщи и да изразява емоции, но раздразнителна 
към баба си, която ѝ показва внимание и грижа. Ставало й лошо 
в моменти на тревожност. Описа впечатления от контакта с баща 
ѝ, който се държи не като татко, а като приятел с по-малко опит 
от нея. Когато прекарват заедно на село или на морето, непре-
къснато ѝ казвал колко прилича на майка си и отношението му 
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било като към дама. Давал вид, че ще купува нещо качествено и 
по-скъпо за прекарването им заедно и в последния момент купу-
вал нещо евтино и неизползваемо. На няколко пъти я подвеждал, 
като ѝ казвал, че събира пари да ѝ купи нещо полезно, послед-
ния път – кола на старо, но това се оказвали само думи за наме-
рение и тя вече не му вярвала. Споделила му, че иска да следва в 
неговата държава и той реагирал негативно. Момичето се изра-
зяваше амбивалентно и по отношение на себе си (по повод спо-
деленото, че си губи времето и не учи, отговори противоречиво 
– „искам, но не желая“), и за другите, на всеки отговор допъл-
ваше пояснение, с което го поставяше под условие, но до третата 
среща се научи да забелязва тази своя склонност. 

На една от консултациите ИЛ-3 от предложените теми избра 
да се занимаем със стиловете на общуване. След като отчете сво-
ите резултати (по Ани Тоуненд), откри, че в голяма степен баща ѝ 
е манипулативен, а приятелят ѝ – агресивен (напоследък споме-
навал, че дори да се обичат, може да не са един за друг); майка ѝ 
се стремяла да я привлече към православните ценности, а тя се 
чувствала атеист (вероятна формирана реакция срещу двойстве-
ността – християнските ценности и добродетели, които завява 
майката, на фона на повтарянето, че порядките в България не ѝ 
харесват и че иска да се прибере в Русия, в същото време прист-
растена към хазарта като общо любимо занимание със съпруга ѝ и 
двамата повтарящи непрекъснато на момичето да забрави повече 
за учене, защото има достатъчно много работа и за невисшисти). 
Тя потвърди предположението ми, че стремежът за излизане в 
чужбина е не толкова от амбиция за учене, колкото да устрои като 
по-сигурен живота си далеч от родителите. Работата ни приключи 
със съставяне на позитивно самообещание, че ще съумее са прие-
ме слабостите на родителите си и ще се справи с трудностите. 

По домашна задача за целеполагане ИЛ-1 не започна рабо-
та, докато не насити нуждата си да споделя потисканото до този 
момент, ИЛ-2 я изпълни формално на телефона си, до следваща-
та среща – с множество противоречия в изказаното, до края го 
направи пълноценно с конструктивни съдържания. След конкре-
тизиране на етапи ИЛ-3 накрая прецени какво не ѝ достига и как 
може да си го осигури. 
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Изводи за общи проблеми и разрешения. Трите момичета 
страдаха от самота – от липса (на майка си при ИЛ-1) или от от-
чуждение на родителите, със силната нужда от някаква подкре-
па, фрустрирана поради дефицит, с връзка чужбина–
отчуждаване като причина или последствие. В периода на своя 
преход трудността им за справяне се изявява с депресия, изто-
щение, невротизиране, особено при наличие на незрелост у ро-
дителите. Полезно и при трите се оказа разбирането на предиз-
викателството да се погрижат за себе си (като „майка на себе 
си“) и да преодолеят негативизма и амбивалентните чувства към 
себе си, към приятели и родителите си. Получаваха обратна 
връзка във всеки момент, когато проявяваха такива, с уверяване, 
че подобни преживявания не са дефект, а начин на защита на 
психиката, който вече могат да разпознават и да заменят в бъде-
ще със същинска грижа за себе си. 

Заключение 
Самотата от родителска липса в юношеството може да бъде 

компенсирана в доверителна връзка със зрял възрастен, който да 
подпомогне прехода от детството към ранната зряла възраст. Та-
зи роля би могъл да изпълни роднина, друг близък на семейство-
то, психолог или учител на юношата, в случай, че педагозите 
имат усет и смелост да оказват подобна подкрепа и ако са обуча-
вани за специфичните нужди в етапите на детството на своите 
ученици. 
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УЧИТЕЛЯТ – МЕДИАТОР 
МЕЖДУ ЮНОШАТА И СЕМЕЙСТВОТО 

Ася Вълчева 

THE TEACHER – A MEDIATOR BETWEEN 
THE ADOLESCENTS AND THE FAMILY 

Asya Valcheva 

Abstract: The role of the teacher as a mediator between the 
adolescent and his family is of great importance for the moral 
development of the adolescent and the formation of his character. 
Family and school are both halves of the adolescent world, so it is 
important that they communicate with each other. Value-oriented and 
Reflective approaches are extremely helpful in this complex 
interaction. Parents are well aware of the needs of their children, but 
they are not always well acquainted with the requirements of the 
educational institution, society and the time we live. It is here that the 
teacher should be involved in assisting the parent, based on the idea 
of integrated lifelong learning. 

Key words: teenager, teacher, family, education, interaction, 
values, a value-oriented approach, reflexive approach, models of 
pedagogical interaction, integrated lifelong learning 

Резюме: Ролята на учителя като медиатор между юношата 
и неговото семейство е от голямо значение за моралното разви-
тие на подрастващия и формирането на характера му. Семейст-
вото и училището са двете половини на света на юношите, зато-
ва е важно те да общуват по между си. Ценностно ориентирани-
ят и рефлексивният подходи са изключително полезни в това 
сложно взаимодействие. Родителите добре познават нуждите на 
децата си, но невинаги са добре запознати с изискванията на об-
разователната институция, обществото и времето, в което живе-
ят. Именно тук трябва да се намеси учителят като спомогне ро-
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дителя, базирайки се на идеята за интегрирано образование през 
целия живот. 

Ключови думи: юноша, учител, семейство, възпитание, 
взаимодействие, ценности, ценностно ориентиран подход, реф-
лексивен подход, модели на педагогическо взаимодействие, ин-
тегрирано образование през целия живот 

През последните години бяха направени редица промени в 
българското образование, целящи ограничаване на броя отпад-
нали деца и повишаване на грамотността. В Наредба № 15 на 
МОН от 2019 година е ясно описано, че задачите на учителя не 
включват само обучение, а и ориентирана към толерантност, 
сътрудничество и взаимопомощ, кариерно ориентиране, консул-
тиране на ученици и родители и др. Това недвусмислено показ-
ва, че отговорността за възпитанието на децата се споделя от се-
мейството и педагогическите специалисти. Целта на настоящата 
ми работа е да опиша важността на съвместната им работа, как-
то и начините за успешното ѝ осъществяване. Основният метод, 
който използвах за написването на настоящата статия е автоби-
ографичният, базиран на наблюдения при работата ми като пре-
подавател по история и цивилизации в 109 ОУ „Христо Смир-
ненски“. През последните четири години работих с деца в про-
гимназиален етап (5-ти – 7-ми клас), като поех и класно ръководст-
во. Ангажирана съм и като обществен възпитател към Столична 
община, Район Кремиковци, където също работя с порастващи.  

Учениците в ранна юношеска възраст прекарват между 5 и 8 
часа в училище, което е по-голямата част от деня им. Специфична 
черта на юношеството е, че в тази възраст децата започват да тър-
сят себе си и мястото си в обществото. Ако до приблизително 11-
годишна възраст семейството е основната социална среда на деца-
та, то с настъпването на юношеството те отправят поглед към вън-
шния свят, където тепърва ще трябва да намерят своето място. В 
училище децата проявяват интерес към една или друга социална 
група и изграждат своите умения в общуването. Именно в прогим-
назията те преместват центърa на социалните си контакти от се-
мейната към приятелската и училищната среда. Поради тези при-
чини учителят има задълбочен поглед върху така динамичното раз-
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витие на юношите и може да насочва родителите. Рефлексивният и 
ценностно ориентираният подход работят чудесно в тази нелека 
част от образователния процес. Важно е преподавателят да изиграе 
ролята си на медиатор, за да улесни този преход не само за детето, а 
и за семейството му. Възрастните също имат да учат – както обра-
зованието на детето започва с подражание на родителите, така и 
домът е място за образование на родителите, където те да бъдат 
пример за подражание на детето си [Номура, Й., 2010, с. 45].  

В работата си с ученици между 10 и 13-годишна възраст 
често наблюдавам изумлението на майките и бащите, когато де-
цата им навлязат в юношеството. У тях остава впечатлението, че 
в дома им се е появил нов жител. В наши дни, когато технологи-
ите се развиват с невиждани досега темпове, обществото също 
се променя. Бариери между различните народи няма. Обменят се 
културни практики, модели на поведение и ценности. В същото 
време пропастта между поколенията е по-голяма отвсякога. На 
практика децата ни израстват в свят, съвършено различен от то-
зи, в който сме израснали ние. В тази обстановка създаването на 
отговорни и мислещи хора става все по-трудна задача, а работата 
на семейството и училището е именно такава. В настоящия труд 
ще разгледам значението на учителя в многостранната комуни-
кация: юноша – семейство – учител, както и основните модели 
на партньорството: семейство-училище. 

Пред учениците в юношеска възраст стои нелеката задача 
да изградят и усъвършенстват ценностна система, отговаряща 
както на изискванията на модерния свят, така и на заложените в 
традиционната култура общочовешки ценности (свобода, равен-
ство, достойнство, връзка с природата и др.) За родителите е 
трудно да подемат такъв диалог без повод. Учителят има задача-
та да провокира разговори на такава нематериална, а по-скоро 
духовна тематика в семейната среда. Според Йошико Номура 
тежката деформация, получена от небалансираното развитие на 
материалния и духовния свят, води неизменно до нещастията в 
съвременния живот [Пак там, с. 15].  

Необходимостта от по-задълбочено сътрудничество между 
семейството и учителя е породена от драстичните промени в ежед-
невието ни през последните години. Родителите разполагат с все 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 252

по-ограничено време с децата си, а представата им за училище е 
базирана на собствените им спомени от юношеската възраст. Това 
погрешно схващане битува и в съзнанието на много от колегите ми 
преподаватели. От опита си знам, че подробното наблюдение на 
учениците и интензивното взаимодействие с техните семейства е 
изключително тежка задача. Още повече когато говорим за класове 
от по 25-30 деца. За да е максимално полезен учителят, работещ с 
юноши в прогимназия, класовете трябва да са с не повече от 15 
ученици. Когато обсъдих тази си теза с колеги, отговорът бе, че 
преди класовете са били от по 40 деца, които са пазели пълна ти-
шина и са изпитвали страхопочитание към учителя. Проблемът 
според тях е, че юношите днес са невъзпитани и не признават авто-
ритети. Всяко поколение е продукт както на средата, така и на вре-
мето си, затова би било погрешно да сравняваме юношите в мина-
лото с тези днес. Сегашното поколение не е просто „следващото“. 
То има качествено нови измерения. То е продукт на съществено 
различни характеристики на съвременния ни живот. … Неоснова-
телни, а и опасни стават оценките с начало: „По наше време“, „в 
нашето детство“… [Боянова, В., 2003, с. 31]. 

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионал-
ното развитие на учителите, директорите и другите педагогичес-
ки специалисти на Министерство на образованието гласи, че 
учителят трябва да създава училищна култура, ориентирана към 
толерантност, сътрудничество и взаимопомощ (чл. 5, ал. 1, т. 17). 
Без подкрепата на семейството обаче, това трудно би могло да се 
случи. В голяма част от семействата на мои ученици не е става-
ло въпрос за подобен тип културни ценности. Много родители, 
без да влагат зла умисъл, насърчават конкуренция между децата. 
Смея да заявя, че всички мои ученици поне веднъж след конт-
ролно са питани каква оценка има друг съученик. Насърчаването 
на конкуренцията никак не благоприятства сътрудничеството 
между децата. Дори, ако трябва да съм точна, въпросът е: Колко?  

Материализмът в нашето ежедневие също неминуемо се 
отразява на децата. Светът на невръстните е отражение на об-
ществото на възрастните [Номура, Й., 2010, с. 41]. Без значение 
дали упражненията, които правим в час, са писмени или под 
формата на игра, учениците винаги се интересуват дали ще по-
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лучат оценка. В училище тя е еквивалентът на материалната 
награда, липсата й води до демотивация за работа. Според Й. 
Номура образованието, чиято цел би трябвало да е да подготви 
човешките същества да водят пълноценен живот, е опорочено до 
степен, където всичко значимо се свежда до високи оценки и 
дипломи от реномирани училища, осигуряващи работа в прес-
тижна компания. С други думи едничката награда за годините 
труд в училище е един лишен от съдържание статус в едно из-
куствено общество [Пак там, с.242]. 

Учителят трябва да помогне на родителите да разберат колко 
погрешно е изискването на високи резултати на всяка цена. В 
практиката си имам случай, в който повече от 15 деца се разплак-
ват след тест заради средни и добри оценки. При разговор с клас-
ния им ръководител получих отговор, че е нормално, защото и той, 
и родителите много държат на успеха. Това води до изместване на 
фокуса от основната цел на училищното образование, включваща 
както придобиването на базисни познания, така и развиване на 
способността и навиците за учене. Мотивацията за учебна дейност 
подтиква детето да осъзнава целта на действията, включва в тях 
все по-сложни операции, които подготвят реализирането на нови, 
по-висши действия и т.н. [Витанова, Н., 1992, с. 107]. 

Редно е родителите и педагогическите специалисти да об-
съдят и преценят с какви ресурси и способности разполага 
юношата, като например знания, способност за концентрация, 
памет, изграждане на смислови връзки и много други. Родители-
те и учителите бива да работят в партньорство, основано на вза-
имно доверие, общи цели и двупосочна комуникация. След като 
това бъде обсъдено и уточнено, и двете страни трябва да предп-
риемат действия за доизграждане на младия индивид. Трудности 
в това взаимодействие идват от честите различия между предс-
тавата за ученика на родителите му с тази на учителите. Семейс-
твото е склонно да хиперболизира способностите на детето, по-
ради емоционална привързаност, липса на редовен контакт, не 
познаване на стандартите и изискванията за съответния клас и 
други. Повечето хора не подкрепят равнопоставеността между 
семейството и образователната институция. „Застъпниците на 
водещата роля на училището, смятат че това води до загуба на 
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професионалния контрол” [Иванов, И., 2011, с. 1]. 
Не бихме могли да разглеждаме ценностите и ценностните 

ориентации за нравственото възпитание и цялостната социо-
културна обстановка, които повлияват върху развитието на 
юношеската личност, без да споменем ценностно ориентирания 
подход за образователно взаимодействие. 

Като ценности можем да разглеждаме онези явления в при-
родата и обществото, които имат някаква стойност за човека и не 
се ограничават само до съществуващите културни и други фе-
номени, но включват и онова, което трябва да се осъществи. 
Светът на културата, равенството, духовността формират света 
на ценностите. Личността със своите предпочитания и мотива-
ция определя кое е ценност за самата нея [Белова, М., 1997, с. 
139]. Светците и философите са определили съдържанието на 
основните човешки ценности в миналото. Те са любов, мъдрост 
и съзидание [Номура, Й., 2010, с. 178]. Педагогическата наука се 
стреми да осигури необходимите средства, методи и похвати за 
запазването и усъвършенстването на човека, като го възприема 
като ценен сам по себе си. Поради тази причина педагогът тряб-
ва да определи кои ценности е необходимо да се развиват у под-
растващите и да работи целенасочено в тази посока, използвай-
ки базиран на ценностите подход [Лалчева, В., 2013, с. 1]. 

Прилагайки ценностния подход, педагогът може да определи 
кои ценности са важни за подрастващия, да ги доразвие или кори-
гира, ако това е необходимо. Трябва да се има предвид, че юно-
шите в голяма степен подражават на своите родители и възприе-
мат семейните ценности. В случай, че последните са неадекватни 
на изискванията на обществото, учителят трябва да ориентира 
подрастващия в ценностите на обществото. Приобщаването на 
деца и възрастни към ценностно ориентирания модел на етап на 
постмодернистичното общество се движи не по линията на тях-
ното разясняване, а в посока на стимулиране на активността и са-
мостоятелността, изявата и мисленето при решаването на спон-
танно възникващи или провокирани нравствени противоречия 
[Колева, И., 2012, с. 82]. Благодарение на ценностно ориентира-
ния подход, преподавателят може да спомогне формирането на 
изпреварваща ценностна ориентация у детето, която да бъде негов 
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коректив при изграждането на личността му. За да бъде успешно 
приложен ценностният подход при възпитанието на юношите в 
училище, педагогът трябва да има трайни наблюдения над учени-
ка, за да изведе ясни възпитателни цели. А.С. Макаренко изтъква, 
че е недопустимо да се говори само за идеала на възпитанието, а 
от педагогиката се изисква да разработи проблема за целите на 
възпитанието и да посочи методите, които ще съдействат за приб-
лижаването към тази цел [Макаренко, А., 1997, с. 140]. Поставя-
нето на педагогическа цел означава да се набележат тези промени 
в личността на възпитавания, които учителят иска да достигне. 
Потребностите от общуване, признание, самоутвърждаване, пер-
сонификация са мотивационната основа на ценностно ориентира-
ното социално поведение [Колева, И., 2012, с. 82]. Всяка една от 
тези потребности се засилва с навлизането в юношеството, като 
това прави ценностно ориентирания подход изключително ус-
пешно приложим при работата с ученици в тази възраст. 

Друг подход, които често ми помага в работата както с 
юношите, така и с техните родители, е рефлексивният такъв. В 
превод от латински „рефлексия“ означава самонаблюдение. Тя е 
всичко, което човек може да види извън себе си, за да извади из-
вод за самия себе си, за поведението и действията си. В най-
общи линии тя е способността да се саморегулираме на базата 
на това как въздействаме на хората с нещата, които правим. Из-
ползвайки този метод учителят трябва да бъде нещо като „огле-
дало“ за юношата, да му покаже по възможно най-разбираемия 
начин до какво ответно отношение води неговото поведение. 

Рефлексията е процес – интелектуална процедура, и се 
свързва с интелектуалното развитие на ученика. В обучението се 
явява движеща сила за формирането на личността му. В своята 
дейност ученикът подлага на съмнение и критичен анализ осно-
ванията на собствената си дейност, преразглежда и осмисля как-
то своите знания, така и своите ценности и чувства. Рефлексията 
се разгръща в активно-комуникативна среда – чрез участие в 
дискусии, обсъждане и др. дейности [Степанов, С, 1985, с. 1]. 
Рефлексивните знания и умения създават условия за по-
целенасочено осъществяване на обобщение и пренос на по-рано 
усвоени способи в нови нестандартни ситуации на познавател-
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ната дейност [Момчилова, А., 2014, с. 25]. 
Без значение кой подход е предпочел педагогическият спе-

циалист, при работата си с деца и юноши е важно да не изкарва 
детето от контекста на семейството му и да работи взаимно с не-
го. Има четири основни модели на партньорството семейство-
училище, те се допълват взаимно, като водят до стратегии за по-
добряване на ефикасността на всички участници (ученици, ро-
дители, педагогически персонал).  

Първият от тях е този на „припокриващите се сфери” на 
Епщайн, която е най-често цитираният автор, когато става дума 
за теорията за родителеското участие. Училището и семейството 
споделят отговорностите за социализация на детето. Връзката 
между тях е в припокриващи се области (theory of overlapping 
spheres) на цели и мисии. Тъй като се приема, че детето е причи-
ната за връзката между семейството и училището, то се счита за 
ключова фигура в модела. Взаимодействието между двете сфери 
достига своя максимум, когато училището и семейството функ-
ционират като истински партньори в рамките на цялостна прог-
рама, която включва определен брой общи дейности. Областите 
се припокриват в голяма степен през предучилищна възраст и 
началното училище и намаляват впоследствие, когато детето за-
почене да навлиза в юношеството. 

Вторият е моделът за даване на възможности и правомощия 
на семейството на Дънст и Бушар, които описват връзката роди-
тел – учител на основата на взаимен обмен, в който всяка страна 
се учи от знанията и опита на другата. Това е подход, основан на 
идеята за равенство, която признава, че всяка страна има специ-
ални знания и опит, които може да сподели. Така и родителите, 
както и учителите допълват силните си страни. Упълномощава-
нето включва актуализиране на ресурсите на всеки човек и дава-
не на правомощия на родителите да определят своята роля и ес-
теството на съвместната работа. Дънст описва четири благопри-
ятни характеристики за партньорство: емоционални предразпо-
ложения (нагласи) въз основа на доверие, ангажимент, велико-
душие, емпатия и разбиране; интелектуални предразположения 
(убеждения) на базата на честност, доверие, взаимно уважение, 
гъвкавост и разпределение на отговорностите; отворена, двупо-
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сочна комуникация, която предполага активно слушане и себе-
разкриване и поведение – действия, които манифестират съот-
ветните нагласи и убеждения.  

Третият е моделът на партньорство на Шеридан и Кратох-
фил, в който се посочват основните разлики между подхода на 
партньорство и традиционните отношения между семейството и 
училището. При традиционна ориентация се подчертава воде-
щата роля на училището като инициативата е само от него. Це-
лите се определят от училището, понякога са споделени с роди-
телите. Учебните планове – също. Различните роли разделят 
участниците. При партньорска ориентация има ясна нагласа да 
работят заедно, за да се насърчават достиженията на детето. 
Често това означава двупосочно общуване, което включва оце-
няване на културните различия и признаване важността им за 
създаването на положителен климат. Ролите са ясни, взаимни и 
поддържащи. Целите за учениците са взаимно определени и 
споделени. Плановете са изработени съвместно, с договорени 
роли за всички участници. 

Четвъртият е модел на родителско участие на Хувър-
Демпси и Сандлър, който показва процеса на участие. Послед-
ният започва с решение на родителите да се включат, което ва-
рира в зависимост от степента на вграждане в родителската ро-
ля. Това вграждане на практика означава разбирането, че сът-
рудничеството е част от ролята на родителите. Процесът варира 
и в зависимост от чувствотоза ефикасност в подпомагане на де-
тето – дали родителите смятат, че могат да окажат положително 
въздействие върху образованието на детето си. Част от процеса 
са и поканите, исканията и възможностите за участие, предста-
вени от детето и училището. 

Семейството и училището са двете половини на света на 
юношите, затова е изключително важно те да общуват по между 
си. Липсата на връзка между тях приучава младия индивид да 
лавира между двата полюса с цел извличане на ползи, а не въз-
питава отговорност и не буди чувство за взаимност и свързаност. 
Децата се нуждаят от грижа и внимание – от колкото повече 
страни идват те, толкова по-добре. Семейство, учители, общест-
во, всички ние сме ангажирани с това да създадем подобаващо 
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идно поколение, което да отговаря както на нашите нужди, така 
и на нуждите на времето си. Не можем да погледнем в бъдещето, 
за да сме сигурни какво ще изиска то от децата ни, но със сигур-
ност е най-добре да положим всичките си усилия и да прецизи-
раме личния си пример, за да спомогнем младите хора да са буд-
ни и пълни с въпроси за света, защото само търсейки знанието и 
истината, самите те ще бъдат щастливи.  
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ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ТЕХНИКИ 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЮНОШЕСКИ 
КОНФЛИКТИ В ОНЛАЙН СРЕДА 

Яна Събева 

EFFECTIVE COMMUNICATION 
AND TECHNIQUES FOR RESOLVING 

ADOLESCENT CONFLICTS IN ONLINE 
ENVIRONMENT 

Yana Sabeva 

Abstract: Network security and behavior in the digital 
environment have been topics of public interest for years. The reason 
is clear – the internet is the primary channel of communication for 
young people, and the age at which this communication starts is 
increasingly falling. This fact raises questions about their 
vulnerability and establishment of protecting mechanisms. 

The article will look at the main risks that teenagers face in 
digital world as well as some communication techniques for 
mastering them before they escalate into conflicts in the "real" world 
or cause image and reputation damage in internet. 

Keywords: internet, communication, youth, virtual rhetoric 
Резюме: Безопасността в мрежата и поведението в диги-

тална среда са теми от обществен интерес от години наред. 
Причината е ясна – интернет е основно средство за общуване за 
младите хора, а възрастовата граница, на която започва това об-
щуване все повече пада. Този факт повдига въпроси за тяхната 
уязвимост и механизмите за защитата им.  

Материалът ще разгледа основни рискове пред които са из-
правени юношите във виртуална среда, както и някои комуника-
ционни техники за тяхното овладяване преди те да ескалират в 
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конфликти в „реалното“ пространство или да нанесат имиджови 
и репутационни щети в интернет.  

Ключови думи: интернет, комуникация, младежи, виртуал-
на реторика  

Ситуирането на огромен процент от личните отношения в 
интернет, особено при юношите и младите хора, е факт от пове-
че от десетилетие. Интензитетът и влиянието на дигиталната 
среда върху формирането на идентичност и впоследствие върху 
живота на юношите е съпоставим с тези, които оказва „реалния“ 
живот. Не случайно, темата за създаването на виртуални отно-
шения и тяхната динамика и отражение върху развитието на 
юношите хора е сред водещите теми, както в училищата, така и в 
семейна среда. 

По данни на Евростат, през 2016 г. 91% от младите евро-
пейци използват ежедневно интернет. 83% от тях използват мо-
билните си телефони за да влизат в мрежата, което означава, че 
те имат достъп до виртуалното пространство във всеки един мо-
мент, която възможност оползотворяват [Евростат, 2017].  

Пак по данни на Европейския статистически институт, в 
различните страни на Стария континент съществува значителна 
разлика в броя на юношите, които разполагат с домашен достъп 
до мрежата по държави. Докато в страните от Северна Европа на 
практика почти всички младежи разполагат с достъп до мрежата 
от дома, то в страни като България и Гърция едва съответно 64 и 
69% от тях имат такъв. Този факт е важен, защото домашният 
интернет води до увеличаване на времето, прекарано от юноши-
те онлайн, което е средно „по два и половина часа през делничен 
ден до над три часа през уикендите“, като тенденциите са брой-
ката на тези часове да нарства [Граафланд, Дж., 2018, стр. 8, 9]. 

На какво обаче се дължи този постоянен интерес към кому-
никацията в мрежата? На първо място, виртуалната среда е мно-
гофункционална и на практика всеки потребител може да намери 
нещо, което удовлетворява непосредствените му нужди. Според 
данни на Организацията за икономическо сътрудничество, 88% от 
учениците използват мрежата като източник на информация, а 
49% обменят информация с други потребители по различни 
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проблеми и казуси. Тази тенденция не подминава и България, къ-
дето в резултат на засилено търсене, последните години се появи-
ха много обучителни платформи и сайтове. Сайтът Уча.се напри-
мер е един пример за изключително полезен инструмент, който 
подпомага подготовката на уроците. В допълнение, социални ме-
дии като Фейсбук, Туитър, Инстаграм и пр. могат с еднаква ефек-
тивност да се използват за достъп до информация по изключител-
но широк набор от теми: намиране на работа, получаване на пре-
поръка, информация, създаване на приятелство или връзка, раз-
лични проблеми свързани с израстването и др. 

Според данни на Програмата за международно оценяване на 
учениците (PISA), учениците, които живеят „при по-добри социал-
но-икономически условия са по-склонни да търсят информация с 
образователен характер в мрежата, за разлика от онези, които жи-
веят при по-ощетяващи условия, които са по-склонни да използват 
интернет за онлайн игри и чат“ [пак там, стр. 11,12]. 

Наред с несъмнените ползи, интернет средата крие и своите 
рискове. Описаната по-горе многофункционалност, съчетана с въз-
можността за бърз достъп до голяма аудитория и илюзорното чувс-
тво за анонимност, което дава компютърния екран, съвсем естест-
вено провокират най-различни типове поведение, включително и 
девиантно. При всички случаи възможността да експериментираш, 
при това на пръв поглед безопасно, често се използва от младежи-
те, които преминавайки през период, маркиращ края на детството и 
началото на зрелостта, нерядко експериментират със своите и чуж-
дите граници, като част от процеса на съзряване. Този процес не 
бива да се разглежда еднозначно и да се отрича. Усвояването на ди-
гитални умения и изграждането на защитни механизми на поведе-
ние изисква сблъскването и изучаването на определени рискови си-
туации в мрежата [пак там, 2018, стр. 13]. 

На второ място, виртуалната среда дава възможност на пот-
ребителите да бъдат част от аудитория, взаимодействието с която 
до известна степен репликира тази на „живото“ общуване, при-
бавяйки обаче специфики, които са недостижими за офлайн об-
щуването. Тук е момента да обърнем внимание на аудиторията в 
дигиталното пространство и на нейния потенциал за генериране 
и потушаване на конфликти. 
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Аудиторията в интернет  
Аудиторията в интернет се характеризира със серия специфики 

между които динамика по отношение на бързо привличане и загуба 
на участници, манипулация, която идва с възможността да използ-
ваш различни самоличности, бърза обратна връзка и анонимност 
[Латиф, Е.А., 2017, стр. 290-307]. Те, както могат да улеснят общу-
ването и достъпа до информация, така и да благоприятстват създа-
ването и ескалирането на различни по своя характер конфликти.  

Интересен феномен на интернет аудиторията е възможност-
та един и същ потребител да използва повече от една самолич-
ност, при това в рамките на един и същ акт на общуване. Това 
става чрез използването на различни профили от една личност, 
както и когато авторът се включва с коментари и реплики към 
други потребители, които реагират на неговото съдържание. По 
този начин той се явява не само съставител, но и консуматор, 
поддръжник или опонент на едно и също съдържание [Триър, 
Дж., 2007, стр. 408-412]. 

Интернет позволява постигането на обратна връзка „в реал-
но време и почти мигновен отговор“ [Кордова, А., 2013, стр. 6] 
от аудиторията, която се постига чрез коментари, бутони за ре-
акция или различни визуални средства които варират от снимки 
и инфографики до емотикони и емоджита. Тази бързина, която 
често е плод не само на технологични възможности но и на не-
обмислени реакции, благоприятства зараждането и ескалирането 
на различни по своето естество конфликти.  

Аудиторията в интернет е изключително разнородна, дори в 
общества, които привличат потребители, споделящи общи инте-
реси или подкрепящи една и съща кауза. Тази разнородност идва 
по линия на възраст, образование, социален статус др. Стимули-
рана от относителната анонимност, която предоставя мрежата, 
тя би могла да съдейства за генерирането на различни видове 
конфликти, давайки чувство за недосегаемост на потребителите 
и усещането че могат безнаказано да проявяват агресия спрямо 
други участници [Кордова, А., 2013, стр. 6]. Тази разнородност 
се стимулира и от възможността за привличане на на нови ауди-
тория за броени часове [Бейкър, У., 2017].  
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Рискове и възможности в интернет 
Безспорно, едно от най-големите предимства на мрежата е 

достъпа до огромно количество информация в реално време. В 
последното десетилетие интернет се превърна в основен източ-
ник на информация за потребители от най-различни възрастови 
групи, вкл. и деца и юноши. Достъпът до информация също така 
подпомага обучението на подрастващите. Пример в това отно-
шение е достъпът до електронни ресурси, които подпомагат об-
разованието на хората с увреждания [Уницеф, 2017]. Платформи 
като LinkedIn са изключително полезни при търсенето и нами-
рането на работа или стаж или получаване на препоръки. Не на 
последно място, интернет предоставя среда, където юноши в 
уязвима позиция могат да намерят подкрепа. Тук влизат юноши 
с различни типове зависимости и др., които могат да получат ос-
вен съвет и навременна помощ във виртуалното пространство.  

Наред с безбройните възможности, виртуалното пространс-
тво крие и рискове като т.нар. кибертормоз, който може да вари-
ра от обидни постинги, коментари и мейли в мрежата, до запла-
хи и разкриване на лична информация. 

От гледна точка на конфликтите в дигитална среда, те могат да 
бъдат разделени на два типа. При първия тип конфликти съществу-
ват реални предпоставки те да бъдат пренесени им извън онлайн 
пространството, в „реалния“ живот, като по този начи в даден мо-
мент те могат да ескалират и да създадт реална опасност за живота 
и здравето на въвлечените. Един от примерите за това е масовият 
бой на ученици в бургаско училище от началото на 2018 г. Инци-
дентът, който намери място в основните новинарски емисии, за-
почнал първоначално като конфликт в интернет. 

Вторият тип конфликти остават в рамките на виртуала, кое-
то обаче не ги прави по-безобидни. Дори и да останат в рамките 
на размяна на коментари и съобщения, те могат да доведат до 
емоционални щети от най-различен характер за потърпевшите.  

Конфликтите в интернет могат да се развиват публично – 
под формата на коментари и постове, или в различни частни ка-
нали на комуникация, като например месинджър.  

Конфликтите в интернет също така могат да сложат началото 
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на т.нар. кибертормоз, който представлява „агресивно действие или 
поведение, което се извършва с помощта на електронни средства от 
група или физическо лице многократно и с времето срещу жертва, 
която не може лесно да се защити“ [Слонжи, Р. et al, 2012]. 

Техники за справяне с онлайн конфликти 
Въпреки че интернет комуникацията отдавна е част от 

ежедневието, нейното постоянно развитие и появата на нови и 
усъвършенствани технологични възможности провокират дина-
мични промени и в интернет етикета и правилата на общуване, 
които от своя страна оказват влияние върху поведението на 
участниците в комуникацията, особено на по-младите и по-
неопитните от тях. Според данни на УНИЦЕФ, паралелно с то-
ва, комуникацията на юношите в интернет става „все по-малко 
контролирана“ от възрастните [Уницеф, 2017], т.е. юношите се 
справят сами със ситуации, които в даден момент могат да надх-
върлят житейските им компетентности. 

Освен това, възможността много, различни групи потреби-
тели, носители на различни ценности, образование, възпитание 
и респ. норми на поведение да се срещат и общуват в интернет, 
като тези различия могат да водят до сблъсъци и конфликти. От 
друга страна, това изобилие от различни индивидуалности, нор-
ми и поведение е едно от нещата, които прави интернет толкова 
привлекателен за юношите, защото им дава лесна възможност да 
експериментират в търсенето на собствената си идентичност. 

Прекарвайки значителна част от времето си в интернет, 
юношите освен безспорните ползи на мрежата, като например 
достъп до различни видове информация и източници, подпома-
гащи образованието им, са застрашени и от опасности като ин-
тернет тормоз, сексуален тормоз, неподходящо съдържане и др. 
И разбира се – конфликти, с познати или не в реалния живот 
потребители. Съществуват обаче и някои ефективни механизми 
за намаляване на риска от възникването на конфликти.  

Контрол върху публичността на постингите и мрежата 
от онлайн „приятели“. Безспорно, най-ефективната техника за 
справяне с тормоза в киберпространството и избягването на 
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конфронтации е контрола върху съдържанието, което се публи-
кува в мрежата и на аудиториите, които имат достъп до него. То-
ва обаче е често пренебрегвана мярка за безопасност от юноши-
те, чиято цел в социалните мрежи често е свързана с изграждане 
на определен имидж и набиране на популярност сред своята об-
щност, които пък в голяма степен зависят от натрупването на 
много контакти, част от които впоследствие могат да се окажат 
рискови. Според статистиката, към 2016 г., близо 60% от българ-
ските юноши между 15 и 17 години са контактували с непознат в 
мрежата [Граафланд, Дж., 2018, стр. 18]. 

Спазване на дистанция. Тази техника по същество допъл-
ва контрола върху съдържанието и мрежата от контакти. Тук се 
има предвид прецизност и предпазливост при споделянето на 
лична информация, дори с познати контрагенти, в т.ч. адрес, 
снимки, телефонен номер, имена и информация за близки и род-
нини. Едно от огромните предимства на интернет комуникация-
та е, че съставителят на съдържание може да определя дистан-
цията във всеки един момент и спрямо всеки отделен потреби-
тел така че да гарантира своята безопасност [Търкъл, Ш., 2012]. 

Промотиране на добър тон в съответната онлайн общ-
ност. Дори и при разтегливите понятия за онлайн етикет, които 
варират според съответната общност и платформа, спазването на 
определени правила в отношенията е сред изискванията, които 
съпътстват участието в повечето публични дискусии и форуми. 
За спазването му често се грижи т.нар. „модератор“. Това е пот-
ребител, който има задачата и техническата възможност да следи 
коментарите на потребителите и при нужда да отправя предуп-
реждения или да изтрива неподходящо съдържание. В този сми-
съл, модераторът може да регулира потенциалните конфликти 
със създаването на съдържание, което да обяснява основните 
правила на съответното онлайн пространство. Така се дава въз-
можност на потребителите да се запознаят с правилата още пре-
ди да се включат в съответната мрежа. Модераторът също така 
има задачата и техническата възможност да изтрива неподходя-
що съдържание или да блокира временно или постоянно потре-
бители, които системно нарушават правилата на общността. По-
добен похват е полезен не само за решаването на текущи конф-
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ликти, а и за имиджа на съответното онлайн пространство, за-
щото конфликтите и агресията могат трайно да отблъснат потре-
бителите. Тук обаче би следвало да се вземе под вниманието по-
тенциалната субективност и степен на подготовка на модерато-
ра, които да няма необходимата квалификация, за да реагира 
навременно припоявата на потенциален или реален конфликт. 

Отлагане или игнориране на коментара. „Аргументът“ 
на мълчанието с известна условност може да се използва при 
онлайн комуникацията, особено във формата имейл. По отноше-
ние на социалните мрежи, той може да играе роля на „нож с две 
остриета“. От една страна, игнорирането на нападките и агреси-
ята може да доведе до затихване на съответната дискусия. Поня-
кога обаче, ефектът може да е точно обратния – липсата на отго-
вор да провокира допълнителна агресия. 

Омбудсман. През 1999 г. в Австрия се появява т.нар. „ин-
тернет омбудсман“. Той обаче едва ли е реално приложим за ре-
шаване на младежки конфликти с оглед факта, че е насочен към 
друг тип публики и респ. спорове. Подобен тип структури обаче, 
биха могли след съответната доразработка да бъдат приложение 
и при младежки публики. 

Интернет общуването от десетилетия заема водеща роля в 
ежедневието на хора от най-различни възрасти, а мрежата от-
давна не е запазена територия за определени групи от хора. Все 
повече подрастващи, дори и на съвсем крехка възраст, боряват с 
различни дигитални инструменти. В този смисъл, изграждането 
на правила за интернет етикет и механизми за неутрализиране на 
конфликти в онлайн среда тепърва ще се развива. То ще бъде 
обусловено от постоянно променящите се технологии и новите 
потребности, които те ще предизвикат в потребителите. Тук 
трябва да се отчете и навлизането на високите технологии в 
процеса на обучение, което също има своите специфики. В този 
смисъл, една от основните задачи, както за семейството, така и 
за институциите и производителите на дигитални продукти ще е 
не просто „да предпази“ юношите от рисковете в онлайн среда, а 
да ги образова, да създаде благоприятна среда за изграждането 
на самосъхранително поведение, което е ключово за нормалното 
общуване в мрежата, наред с техническата грамотност.  
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ЕФЕКТИВНАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
В ОБЩУВАНЕТО С ЮНОШИ 

Донка Петрова 

THE EFFECTIVE FEEDBACK 
IN COMMUNICATION WITH ADOLESCENTS 

Donka Petrova 

Abstract: Feedback is a natural part of the communication 
process and as such deserves attention, planning and control. The 
material focuses on how to provide feedback in the communication 
between teachers and adolescents. The main principles of giving 
effective feedback in general are presented with specific attention to 
criticism and praise. Both verbal and nonverbal aspects of 
communication as well as the role of teacher immediacy in relation 
to creating positive interaction atmosphere is discussed. 

Key words: feedback, praise, criticism, teacher immediacy  

Увод  
Общуването е сложен и многопластов процес, ето защо е 

важно да се опитваме да го анализираме и разбираме в неговата 
цялост и в този смисъл не просто като линеен процес – един ко-
муникатор предаващ съобщение – а като постоянен обмен между 
участниците. Дори когато не си даваме съзнателна сметка за то-
ва, в общуването винаги присъства и обратната връзка на отпра-
веното послание – тя може да е словесна, но често приема не-
вербални или поведенчески форми: можем да я открием в жест, 
мимика, действие в съответствие или в противоречие на казано-
то. Добрият комуникатор винаги – съзнателно или не – просле-
дява и мониторира и невербалните реакции на своята аудитория, 
най-често на нивото на кинесиката (мимики, жестове, поза, пог-
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лед; вж. Руменчев, 2006) и се ориентира по тях как се справя и 
как да продължи. Говори се дори за „скрита обратна връзка“ [вж. 
Стефанова, 2015, с. 279] личните предвиждания на комуникато-
ра как другия ще реагира, предугаждане на потенциалната об-
ратна връзка.  

Обратната връзка показва доколко ефективно е посланието; 
тя определя и как ще продължава да протича комуникацията за-
напред. Всички я даваме, но невинаги съзнателно. Дават я, раз-
бира се, и родителите и учителите в процеса на възпитание и 
обучение и тук може да се каже, че тя в голяма степен се слива и 
с предоставянето на насоки, инструкции. Като важен компонент 
от комуникационния процес тя заслужава специфично внимание 
и разбиране, че може да бъде направена много по-ефективна, ако 
подходим към нея съзнателно и целенасочено. Юношеството 
може да бъде по-труден период за общуването между младия 
човек и възрастните – период на търсене на идентичност за 
юношата, на опити за утвърждаване на своя авторитет и отрича-
не на традиционните авторитети, но същевременно все още за-
висимост. Младежите могат да приемат нещата по-емоционално 
и да са особено чувствителни към критика. Ето защо този мате-
риал се спира на някои ключови принципи, свързани с даването 
на обратна връзка, които да облекчат потенциалните трудности в 
общуването, най-вече между учители и техните ученици в юно-
шеска възраст.  

Основни принципи и фактори за ефективност 
на обратната връзка 

Аврахам Клугер и Анджело ДеНиси, двама изследователи, 
систематизирали изследването на обратната връзка през 90-те 
години на 20-ти век, се фокусират върху съзнателната и целена-
сочена обратната връзка (ОВ) в обучението в този смисъл я де-
финират като „действия, предприети (…от учител, родител, 
връстник и др.), за да дадат информация, свързана с някой ас-
пект от представянето“ [Kluger & DeNisi, 1996, p. 255]. Оче-
видно те се фокусират върху представянето (в училище или 
спрямо поставени задачи и очаквания), но можем да допълним 
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към представянето и поведението като цяло. ОВ може да приема 
формата на съвети, насоки, критика, похвала. Тя може да бъде 
вербална и невербална. Функциите, които изпълнява в общува-
нето, са няколко: да информира, да затвърждава (желаното пове-
дение), корекционна (да дава възможности за променя на неже-
ланото поведение). Всички те са изключително важни в процеса 
на обучение и можем да приемем, че притежават ключова зна-
чимост за разгръщането на пълния потенциал на учениците. От 
друга страна, неподходящата или зле подадена ОВ може да зася-
га, да демотивира, да създава бариери в бъдещето общуване и да 
подкопава самооценката на ученика. Даването на добра обратна 
връзка не е винаги лесно, но е умение, което може да се развива 
и обогатява непрекъснато.  

Основни принципи на ефективната обратна връзка  
Ефективността на ОВ силно зависи от наличието на атмос-

фера на доверие и загриженост, на приемане и от двете страни 
(ученици и учители), че те са съюзници, които работят за пости-
гането на общи цели, а не конфликтуващи страни в атмосфера на 
подозрителност и недоверие. Ако подобна атмосфера липсва, 
обратната връзка няма да бъде максимално ефективна, може да 
не бъде приета изобщо или да породи по-скоро отирцателни ре-
зултати.  

Ефективната ОВ е [по Hesketh & Laidlaw, 2002]:  
− дадена своевременно – т.е. колкото се може по-скоро след 

проявата, за която се дава. Колкото повече време минава, толкова 
повече други мисли и преживявания заемат съзнанието на реци-
пиента на ОВ и конкретната сиктуация може вече дори да няма 
значение за него.  

− дадена лично – в първо лице, не предадена от някой друг 
(напр., един чутел каза на ученик, че друг учител е изразил задо-
волство от работата му). Подобна обратна връзка ще има по-слаб 
ефект като получената лично. А ако става дума за критика, то 
препредадената чрез трето лице критика е много малко вероятно 
да бъде приета, но много вероятно да породи гняв и раздразне-
ние.  
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− избягваща оценъчните твърдения в стил: „Представяне-
то ти е лошо/ слабо”. Значително по-ефективно е тя да съдържа 
не просто оценки, а и насоки как проблемът може да бъде по-
добре разбран и коригиран („Може би не си разбрал правилно 
задачата и затова не можеш да се справиш с нея сега?“).  

− специфична, а не генерализирана (“Ти избързваш, не си 
даде време да се подготвиш”, а не „Ти си нетърпелив”). 

− Насочена към поведението, не към личността.  
Тези насоки са прости наглед, въпреки това доста често не 

се пренебрегват или не се познават. В същото време има и много 
бариери пред подаването на ОВ, например [вж. Hesketh & 
Laidlaw, 2002]: 

− страх от даването на обратна връзка, тъй като би могла да 
засегне някого. За много хора е изключително трудно да оправят 
критика или негативна ОВ поради притеснения, че ще изглеждат 
групи или другият ще се обиди или че ще гледа на тях отрица-
телно занапред.  

− Негативна реакция на ученика, когато получи критика. 
Неспособността да се понесе критиката напълно може да отме-
ни всякакви нейни потенциални корекционни ефекти.  

− Даването на прекалено обща, свръхгенерализирана об-
ратна връзка, без да е илюстрирана с конкретни ситуации и 
проблеми. В тези случаи реципиентът не разбира какво да кори-
гира или затвърждава. Ако се коментира личността, характера на 
реципиента (нещо, което той по-скоро приема за даденост), не 
неговото поведение (нещо, което подлежи на промяна), то такава 
ОВ може да оставя впечатление, че промяната е ненужна или не-
възможна.  

− Отправянето на критика, но без да се посочи начин за ко-
ригиране на нежеланото поведение. Дори ако тази критика бъде 
приета, то реципиентът може да не знае какво и как да промени, 
особено ако е млад човек без много опит.  

− Неконсистентност – обратната връзка, за да има ефект, 
трябва да бъде своевременна и консистентна, тоест всяка подоб-
на проява да води до критика или похвала, а не само понякога, 
спрямо настроението на учителя.  
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− Липсата на уважение към ученика: нещо, което се усеща, 
най-често благодарение на невербалната комуникация (тон на 
гласа, поза, разстояние между общуващите, лицеви изражения и 
много други индикатори).  

Критиката бива приета по-лесно, ако идва от източник, към 
който ученикът изпитва доверие и уважение, когато цялостните 
взаимоотношения между двете страни са добри и обратната 
връзка се дава по добронамерен начин [Петрова, 2010] – тук ро-
лята на невербалната комуникация е особено голяма и тонът на 
гласа, лицевите изражения, очния контакт и позата са ключови 
невербални средства за показване на зачитащо отношение към 
реципиента, дори ако му се дава критична ОВ. В противен слу-
чай тя лесно може да бъде приета за лична нападка, заяждане, 
унижение, израз на лошо отношение.  

Много често за отправянето на критика се препоръчва така 
наречния модел „сандвич”, при който се започва с нещо положи-
телно – „Ти имаш доста голям напредък напоследък”, например. 
Това цели първоначално да се покаже добронамереност и че има 
и много позитивни неща, които източникът вижда у реципиента. 
След това се отправя самата критика – например: „Все още оба-
че не се справяш напълно според очакванията ни/изоставаш с 
някои задачи”. Накрая се приключва отново с нещо положително 
– например: „Аз знам, че имаш потенциала да се справиш/да се 
подобриш. Може би мога да помогна с нещо?”. Така двата поло-
жителни коментара действат като хлебчетата на покрит сандвич, 
с критиката между тях. Този модел не е разбира се рецепта за 
всяка една ситуация, но в много случаи може да се приложи и 
има предимството да подсеща източника на критиката да не заб-
равя и похвалите и позитивните неща.  

В тази връзка е важно да се подчертае, че недостатъчно 
често се ползва положителната обратна връзка – по-скоро се ко-
ментира нежеланото поведение, а желаното такова се приема ка-
то даденост, като това, което по принцип се очаква от младите 
хора. Но похвалата, насърчаването на доброто поведение, на 
правилните решения и подходи, на практика ги затвърждава и 
поощрява учениците да поемат отговорност за начина си на 
държание. Както изтъкват Робърт Пауъл и Дейна Касо в книгата 
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си „Общуване и различие в класната стая“ учениците се чувст-
ват най-добре с учители, които са окуражаващи и подкрепящи, 
разпознават положените усилия и показват искрен ентусиазъм, 
когато учениците се справят добре [Powell and Caseau, 2004]. 

Някои принципи за ползването на похвалата формулира 
Джеър Брофи [Brophy, 1981]: 

− Да се дава веднага, без отлагане. Да се дава и за малки 
постижения, за първи стъпки към по-добро справяне. Това зави-
си от контекста и типичното поведение на ученика, но ако по 
принцип се държи недисциплинирано, то добрите прояви заслу-
жават похвала. Ученици с проблеми или увреждания може да са 
преживели доста неуспехи и лесно да се обезсърчават, затова 
всеки успех следва да се насърчи.  

− Да дава яснота относно същността на постижението. 
„Браво“ не е достатъчно, ценно е похвалата да отрази специфи-
ката, например „Добър анализ на материала, ясен изказ“.  

− Да се дава по начин, който е спонтанен и достоверен. 
Похвала, която звучи фалшиво и заучено, няма да е ефективна. 
Също ако звучи като нещо, което се казва машинално и на всеки. 
Похвала за прекалено лесни задачи може да накара ученика да 
реши, че учителят е имал много ниски очаквания и го е подценя-
вал, което да го засегне.  

− Да откроява значимостта на вложените усилия. От гледна 
точка на атрибутивната теория е важно учениците да правят ясна 
връзка между вложените усилия и резултатите, да не отдават ус-
пехите на шанса, късмета или нечие моментно настроение.  

− Да дава информация на ученика за неговите силни страни 
и за ценността на неговото постижение.  

− Да помага на учениците да затвърдят успешни поведен-
чески модели като подчертава как те са довели до успех: „Спра-
ви се, защото положи много повече усилия този път. Браво!“.  

Още едно понятие, към което е ценно да се обърнем в рам-
ките на дискусиите за обратната връзка и което обединява аспек-
ти на невербална и вербална комуникация е така наречената 
учителска непосредственост – поведения, които намаляват пси-
хологическата дистанция между общуващите [вж. Powell and 
Caseau, 2004]. На невербално равнище това са усмивка, привет-
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ливи лицеви изражения, релаксирана телесна поза (без напреже-
ние и скованост) и обърната към другия, малко разстояние до 
другия, лек наклон на главата към другия, дружелюбен и мек тон 
на гласа, чест очен контакт, очите на комуникиращите са на едно 
равнище (без гледане отвисоко). На вербално – обръщение по 
име, ползване на хумор, лични примери, анекдоти и др. Високи-
те нива на такава непосредственост от страна на учителя напри-
мер водят до по-голяма близост в общуването, повлияват бла-
гоприятно отношението на ученика към този учител и неговия 
предмет. Ако учениците приемат учителя като достъпен, добро-
намерен и загрижен, то те ще са много по-склонни да се вслуш-
ват в неговите насоки, както и в даваната обратна връзка. Както 
подчертава Вирджиния Ричмънд, един от водещите изследовате-
ли на непосредствеността: „Основната функция на невербално-
то поведение на учителя в класната стая е да създаде харесва-
не към предмета. Една стъпка към това е създаването на по-
зитивна афективна връзка между ученика и учителя. Когато 
учителят подобрява афекта чрез ефективни невербални пове-
дения, то тогава ученикът е повече склонен да слуша повече, да 
учи повече и да има по-позитивни нагласи към училището“.  

Заключение  
В заключение може да се каже, че обратната връзка е важна 

във всяка комуникация и особено важна в професиите, основани 
на общуване човек-човек. Процесът на даване на обратна връзка 
като цяло не получава достатъчно изследователско внимание; тя 
често остава давана интуитивно и несъзнателно. Но тя е един от 
аспектите на общуването, които най-бързо и лесно можем да по-
добрим и направим много по-ефективни, прилагайки някои 
прости принципи. Те могат да бъдат от голяма полза на всеки 
обучител и преподавател.  
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ПРЕХОДА 
МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА 
ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

Мира Цветкова-Арсова 

THE CHALLENGES OF THE TRANSITION 
BETWEEN CHILDHOOD AND MATURITY 

INSCHOOL STUDENTS WITH SPECIAL 
EDUCATION NEEDS 

Mira Tsvetkova-Arsova 

Abstract: This paper aims to put a focus on the serious issues 
and challenges which students with special educational needs (SEN) 
face in the period of their growing up and the transition to adult life. 
A short definition of SEN is given as well as of the contemporary 
leading educational concept of inclusive education. The transitional 
education plan as a good foreign educational practice for the SEN 
students is discussed, and the main domains which should be covered 
in it are described. Some challenges as for instance the future 
housing and job placement of the SEN adults are discussed. 
Examples from different countries are provided and the situation in 
Bulgaria is discussed compared to the foreign experience. 

Key words: students with special educational needs (SEN), 
transition, adult life, transitional education plan, challenges, inclusive 
education, work and career 

Теорията и практиката са доказали сложната природа и 
предизвикателствата на преходите, през които преминава всеки 
човек в своето израстване и съзряване. Известни със своите пре-
дизвикателства са преходите от дома към детската градина, от 
дома или детската градина към училище, от една степен на учи-
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лищно обучение в друга, както и от училище към живот на въз-
растен, зрял индивид. Това важи както за типично развиващи се 
деца и ученици, така и за техните връстници със специални об-
разователни потребности (СОП). В много случаи преходите през 
различните етапи в живота са значително по-трудни за децата и 
учениците със СОП. 

В България възпитанието и обучението на деца и ученици 
със СОП е регламентирано от Закона за предучилищно и учи-
лищно образование (ЗПУО) от 2015 г. и Наредбата за приобща-
ващото образование от 2016 г., която бе ревизирана неколкократ-
но. Съгласно ЗПУО под специални образователни потребности 
се разбират „образователните потребности, които може да въз-
никнат при сензорни увреждания, физически увреждания, мно-
жество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-
говорни нарушения, специфични нарушения на способността за 
учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и по-
веденчески разстройства“. 

Основна образователна концепция по отношение на децата 
и учениците със СОП в България е концепцията за приобщава-
щото им образование. Това означава реално право на обучение 
на тези деца и ученици на първо място в масови детски градини 
и училища, като не се изключва и възможността за обучение в 
специални училища (общо 5 на брой към момента у нас), в 
дневни центрове, центрове за специална образователна подкре-
па, домашно или болнично обучение, съгласно възможностите и 
потребностите на всяко конкретно дете и ученик със СОП. При 
това важен компонент на тяхното приобщаване е осигуряването 
на обща и допълнителна подкрепа в различни форми, една от 
които е предоставянето на ресурсно подпомагане от специален 
педагог – ресурсен учител. 

Всякаобразователнаконцепцияби следвало да взима под 
внимание и да отчита особеностите, произтичащи от моментите 
на преход, презкоитопремниватдецата и учениците.Конкретно по 
отношение на прехода по преминаването в зряла възраст, то този 
преход е свързан с една сериозна и значима смяна на положени-
ето [Ferguson&. Ferguson, 1993]. Прието е, че зрялата възраст е 
точно определена календарна възраст, която в различните дър-
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жави е обикновено 18, 19 или 21 години. Процесът е автомати-
чен и на свой ред предполага поемането на редица привилегии, 
но и на множество задължения и отговорности. Важен компо-
нент на този преход е завършване на училище и преминаване 
към самостоятелен живот на възрастен. Това е време на задаване 
на много въпроси и взимане на съществени решения, свързани с 
продължаване на обучението, започване на работа и планиране 
на бъдещето. Както посочва Simpson (1986), за всички юноши, 
независимо дали са с нарушения или без, този преход е колкото 
вълнуващ, толкова и стресиращ и плашещ. Подрастващият и се-
мейството му са поставени в ситуация да търсят отговори на 
въпроси, като: „Какво ще стане след завършване на училище?” 
По отношение на ученици със СОП, този въпрос може да се 
преформулира на: „Какво още може и трябва да се постигне по 
време на престоя в училище за една по-добра и качествена под-
готовказа времето след напускането му?” 

В много държави по света се извършва задълбочено плани-
ране на този преход и се поставят ясни цели за бъдещето на уче-
ника. Това става чрез така наречения Преходен индивидуален 
учебен план. Планирането на прехода започва най-често когато 
ученикът е на 14–16-годишна възраст, за да има достатъчно вре-
ме да се разработи добра и ясна стратегия за времето до завърш-
ване на училище и мерките за периода след завършването му. По 
този начин училището се ангажира в дейности, които на практи-
ка надхвърлят училищните задължения и периода на обучение 
на ученика, и извършва планиране за бъдещето на живота на 
учениците си и след като те напуснат учебното заведение. Така 
се постига една отлична приемственост между училищното обу-
чение и следучилищните грижи и служби. В САЩ например, ко-
гато ученикът навърши 14 години, започват да се планират дей-
ности, които имат конкретна насоченост към бъдещата му са-
мостоятелност и независимост, като: 

− грижа за себе си,  
− домакински дейности,  
− социални умения,  
− умения за взимане на решения и справяне с различни си-

туации,  
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− умения за общуване,  
− умения за ориентиране и придвижване.  
На 16-годишна възраст училището трябва да осигури под-

ходяща професионална подготовка на ученика и акцентът в учи-
лищното обучение е върху предпрофесионални и професионал-
ни дейности. Една година преди завършване на училище учени-
кът трябва да бъде запознат с правата си като възрастен. Освен 
това училището следва да влезе в контакт с други подходящи 
служби (рехабилитационни служби, евентуални работодатели), 
за да осигури на ученика при завършването му настаняване на 
работа, както и настаняване в дом за възрастни лица с наруше-
ния, ако ученикът няма да живее заедно със семейството си 
[Цветкова-Арсова, 2004]. За жалост в България Преходният ин-
дивидуален план не се прилага, въпреки че и в нашите Индиви-
дуални учебни планове и програми, както и в Плановете за под-
крепа, се предвиждат известни дейности и се поставят цели, 
свързани с наближаващото завършване на училище. В тях обаче 
не се предвиждат мерки по обезпечаване бъдещото обучение, 
настаняване на работа, намиране на подходящо място за наста-
няване за живеене и други. 

При планиране на прехода към зряла възраст се набляга на 
това какви дейности и умения е желателно да овладее ученикът 
в оставащото му време на обучение в училище с цел да стане 
максимално самостоятелен и независим след напускането му. 
Тези умения при повечето групи ученици със СОП могат да се 
разделят в следните основни групи: 

1. Всекидневни умения. 
2. Социални умения. 
3. Умения за общуване. 
4. Професионално ориентиране и подготовка. 
Тук трябва да отчетем като особено положителна тенденция 

у нас осигуряването, особено в специалните училища, на високо 
равнище на умения за самостоятелност и независимост на уче-
ниците със СОП. Приетите от МОН специални програми, нап-
ример програмите по полезни умения и по ориентиране и мо-
билност за ученици с нарушено зрение, гарантират след преми-
наване на нужното обучение, добри умения за самообслужване, 
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поддържане на дома и за движение в пространството за тази 
група ученици. В системата на приобщаващото образование, 
също се полагат немалко грижи по време на училищното обуче-
ние за формиране на различни умения, осигуряващи максимална 
самостоятелност и независимост на учениците със СОП, обуча-
ващи се в масови училища. 

Не бива да се забравя и въпроса за това доколко самостоя-
телни и независими ще могат да станат и на практика ще бъдат 
завършващите ученици със СОП, пред които стои прехода към 
живот на възрастен индивид. Wolffe (1998) разделя учениците 
със СОП в три основни групи, съобразно потребностите им при 
завършване на училище и преход към зряла възраст: 

1. Ученици, които няма да се нуждаят от допълнителни 
грижи и служби след завършване на училище и сами успешно 
ще извършват прехода към зряла възраст. 

2. Ученици, които ще изискват специални грижи и внима-
ние за извършване на преход към зряла възраст за определен пе-
риод от време. 

3. Ученици, които ще се нуждаят от продължителни, веро-
ятно постоянни грижи и служби, за преминаване към зряла въз-
раст и няма да могат никога да бъдат напълно самостоятелни и 
независими. Това са например учениците с дълбоки нарушения, 
както и с множество увреждания. 

Докато първата група ученици със СОП ще срещат типич-
ните за всеки свой връстник затруднения и предизвикателства, 
свързани с бъдещето им, то при втората и третата групи предиз-
викателствата ще са много сериозни и значими, и ще изискват 
активната намеса и помощ както от семейството, така и от раз-
лични специалисти и служби. Може би най-сериозните предиз-
викателства при тези две групи ученици със СОП ще бъдат 
свързани с: 

 бъдещето настаняване в подходящо място за живеене, 
особено, ако ученикът няма семейство и роднини, или те не мо-
гат и не желаят да поемат грижа за него,  

 настаняването на работа.  
Решение в известна степен за настаняване за живеене са 

центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). За съжаление 
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техният брой в България към момента не е достатъчен. Все пак 
като голяма стъпка напред по пътя за „нормализация“ трябва да 
отчетем завършването на процеса на деинституционализация 
със закриване на остарелите и изживели времето си големи со-
циални институции от затворен тип. 

По-сериозен е въпросът с настаняването на работа. Той е 
разглеждан от Цветкова-Арсова (2018). България има известни 
традиции с осигуряването на защитени работни места в лицето 
на специалните предприятия на Съюза на Слепите – „Успех“, и 
на Съюза на Глухите – „Тих труд“. За жалост в тези специални 
предприятия работните места са ограничени и не могат да пред-
ложат работа на всички, а така също тези предприятия рядко 
приемат на работа лица с допълнителни и множество уврежда-
ния. Проблемът, обаче, трябва да признаем, не е само български, 
тъй като много страни по света докладват за високи равнища на 
безработица сред лицата с нарушения в зряла възраст. През 2014 
г. Rodney алармира, че Дания е с най-високи равнища на безра-
ботица сред лицата с нарушено зрение в Европа – 85%. САЩ 
също изпитват сериозни трудности в осигуряването на работа на 
лицата със СОП. По данни от 2016 г. само 17.9% от лицата с ув-
реждания в трудоспособна възраст в страната работят 
[https://www.dol.gov/general/topic/disability/statistics]. 

В заключение 
Преходът към зряла възраст за ученици със специални об-

разователни потребности почти винаги е по-труден и изпълнен с 
повече предизвикателства и затруднения, отколкото за ученици с 
типично развитие. В България трябва да се предприемат спешни 
и сериозни мерки за осигуряване на плавен, координиран и доб-
ре планиран преход към живот на възрастен индивид, с цел из-
бягване на излишен стрес и напрежение както за учениците със 
СОП, така и за техните семейства. Не се предлагат достатъчно 
добри и покриващи потребностите на всички, решения за жи-
лищно настаняване, осигуряване на работа и финансова незави-
симост на подрастващите. Засега не е налице и добра координа-
ция между учебните заведения и последващите служби за въз-
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растни лица с нарушения, което трябва да се промени максимал-
но бързо. В същото време системата на приобщаващото образо-
вание и особено на специалните училища, полагат сериозни 
грижи и отделят немалко време в хода на училищното обучение 
за формиране на всякакви умения, които осигуряват максимална 
самостоятелност и независимост на учениците със СОП чрез 
обучение по различни специални програми и чрез кариерно ори-
ентиране и подготовка с овладяване на елемент на професия или 
на цялостна професия. Не бива да се забравят и специфичните 
потребности на учениците с тежки, дълбоки и множествени на-
рушения, които винаги ще имат нужда от грижи през живота си, 
и няма да могат да постигнат високо ниво на самостоятелност. 
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НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО БАРИЕРА 
ПРЕД СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И 

КОГНИТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ЮНОШИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

Божидар Ивков 

THE NEW TECHNOLOGIES AS A BARRIER 
TO SOCIAL INCLUSION AND COGNITIVE 

DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS 
WITH PERMANENT DISABILITIES 

Bozhidar Ivkov 

Abstract: The article examines the negative consequences for 
adolescents and young people with and without disabilities of using 
new technology products. The analysis of the possibility of these 
new technologies being in the position of barriers to the social 
inclusion of adolescents with disabilities. Three hypotheses have 
been raised in this direction, which are yet to be verified. 

Key words: adolescents with disabilities, new technologies, 
mobile devices, barriers, social inclusion 

Резюме: В статията се изследват негативни последици за 
юношите и младите хора с и без инвалидност от употребата на 
продукти на новите технологии. Анализира се възможността те-
зи нови технологии да се окажат в позицията на бариери пред 
социалното включване на юношите с инвалидност. Издигнати са 
три хипотези в тази посока, чиято верификация предстои. 

Ключови думи: юноши с инвалидност, нови технологии, 
мобилни устройства, бариери, социално включване 
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Увод 
Новите технологии, чрез своите продукти и най-вече чрез 

т.нар. мобилни устройства, са проникнали във всяка част, във 
всеки аспект от живота на човека и обществото. През 2017 годи-
на се появи доклад на УНИЦЕФ, посветен на цифровите техно-
логии. Още в увода на доклада се казва, че „С нарастването на 
влиянието на цифровите технологии и особено на интернет, спо-
ровете по повод тяхното въздействие стават все по-силни: дали 
те са благо за човечеството, осигуряващи неограничени възмож-
ности за комуникация и търговия, обучение и свободно изразя-
ване на мнение, или са заплаха за нашия начин на живот, подко-
паващи обществените структури и дори политическия строй и 
представляващи опасност за нашето благополучие?“ И макар в 
доклада да се твърди, че това е „интересна, но по същество чис-
то теоретична дискусия“, защото за добро или зло „цифровите 
технологии са факт от нашия живот. И той не подлежи на отмя-
на“ [УНИЦЕФ, 2017: 1], то данните от изследване, публикувано 
в американското издание „The Atlantic“, показват, че дебатът за 
цифровите технологии не е само теоретичен, а проблема има и 
далеч отиващи, като негативни последици в социален и психоло-
гически аспекти [Абдулин 2018]. Тази публикация не случайно 
се оказва една от най-четените в интернет. 

Какви са данните, изнесени в „The Atlantic“ 
Данните се отнасят за североамериканската младеж, но като 

тенденция вероятно могат да бъдат открити във всяка друга 
страна по света, в която цифровите технологии са навлезли в 
живота на хората. 

Благодарение на мобилните устройства и интернет, личния 
контакт между юношите и младежите в голяма степен е замес-
тен от контакта в социалните мрежи. С други думи, i-
поколението прекарва повече време във виртуалната, вместо в 
действителната реалност. Доста страшно звучат думите на мла-
до, 13-годишно момиче: „… всъщност мисля, че в действител-
ност телефоните ни харесват много повече от реалните хора“ 
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[Абдулин, 2018]. 
Не малко специалисти смятат, че негативното влияние на 

мобилните устройства, интернет и социалните мрежи върху раз-
витието на младите хора, в т.ч. и тези с увреждания, е недооце-
нено, дори подценено.  

Мобилните устройства са променили кардинално не само 
възгледите за света на i-поколението (това са родените деца в 
периода 1995-2012 г.) в сравнение с предходните, но и отноше-
нието и начините на прекарване на свободното време. Специа-
листите констатират, че появата на „смартфоните кардинално е 
променило всеки аспект от живота на подрастващите. От начина 
им на взаимодействие в обществото до тяхното психично здраве. 
Независимо от произхода или материалното положение, тези 
изменения са докоснали всеки юноша“ [Абдулин, 2018]. Става 
дума за това, че депресиите сред младите хора са зачестили, а 
суицидните прояви са се увеличили чувствително след 2011 г. 
Съществуват сериозни доказателства, че устройствата, които 
„дадохме в ръцете на младите хора оказват колосален ефект вър-
ху тяхната жизнедейност и ги правят много нещастни“ [пак там]. 

Установено е, че учениците от 12-и клас през 2015 г. изли-
зат на улицата по-рядко в сравнение с учениците от 8-и клас 
през 2009 г. 56% от учениците в най-горните класове са били на 
среща със свои връстници, докато този процент при предходните 
две поколения, е около 85%. Това води до по-ниска сексуална ак-
тивност.  

Почти всички представители на поколението „бейби-бум“ 
са имали шофьорски книжки, докато повече от един на всеки 4-
ма младежи от i-поколението нямат такива. В края на 70-те го-
дини на ХХ век 77% от учениците в гимназиалните класове са 
работели за пари паралелно с училището. В средата на 2010 г. 
този относителен дял е 55%, а броя на осмокласниците, работе-
щи за пари е намалял два пъти и т.н. „Резултатите са еднозначни: 
равнището на удовлетвореност от живота и количеството време, 
проведено пред екраните на собствените мобилни устройства, е 
обратно пропорционално“ [пак там].  

Интересни „размествания на пластовете“ се наблюдават в 
случаите с летален изход сред юношите и младите хора в САЩ. 
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От 2007 г. насам спада равнището на убийствата сред подраст-
ващите – тъй като те все по-малко време прекарват един с друг 
то и намалява вероятността някой да убие някого, но за сметка 
на това нарастват самоубийствата. През 2011 г. за първи път от 
24 години равнището на самоубийствата е по-високо от равни-
щето на убийствата сред тинейджърите [пак там]. Разбира се тук 
влияние оказват и множество други фактори. 

Липсващото образование 
Можем да се запитаме, защо интернет не донесе очакваната 

в образованието революция? Защо много нови технологии, наче-
ло с интернет, се оказаха инструменти „за неизползвани шансове 
и възможности“. Защо като имаме „толкова лесен достъп до ин-
тернет, ние не сме като човечество нито по-мъдри, нито по-
добри, а напротив – най-новите изследвания показват система-
тичен спад на човешкия интелект?“ [Morbitzer, 2018: 14-15]. 
Нещо повече, изнесените по-горе данни алармират за това, че 
новите технологии се превръщат във враг на човека и то най-
вече във враг на неговата когнитивна и емоционална сила, инте-
лигентност и същност. 

Често се допуска грешката, като се забравя, че в интернет 
няма знания, а само компоненти, необходими за изграждането 
им. Това, а и някои други факти, дават основание на полския из-
следовател Я. Морбитцер да говори за „капан на интернет“. 
„Той се състои във факта, че споменатите лекота, бързина, ниски 
разходи и универсалност на достъпа до информация, предлагана 
от Интернет, приспиват интелектуалната бдителност на потре-
бителите на тази технология и много от тях се чувстват освобо-
дени от нуждата и готовността за тяхното постоянно развитие. 
Въпреки това, приемайки предположението за леснотата при из-
ползване на този носител и неговите ресурси, че е достатъчна 
причина да не се налага да подобряваме себе си интелектуално, 
това вече е голяма грешка. Защото леснотата се отнася само до 
достъпа до информация, а не – вече напълно извън дадения но-
сител – до процеса на нейната обработка“ [пак там, с. 15]. 

Именно споменатите грешки и „капана на интернет“, както 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 288

и редица други фактори, са в основата на описаните по-горе не-
гативни влияния на интернет върху юношите. Трябва да се отбе-
лежи, че в сравнение с интернет, мнозинството от останалите 
носители на информация – например списания, книги, радио и 
др. – изискват от потребителите повече компетентност, повече 
време и по-голяма съсредоточеност. Ето защо много хора, по 
прагматични причини, днес предпочитат да търсят необходимата 
им информация в интернет. Лесният и бърз начин до нея обаче, 
не е знание. И именно тук вижда Морбитцер една от важните за-
дачи на съвременните училище и учители: „да опровергаят мита, 
че леснотата на достъп до информация (колко често потребители 
на интернет, а и учители, я идентифицират със знания!) автома-
тично се превръща в знание на учениците. Ако искаме да се обо-
гатим интелектуално, тогава всеки носител изисква подготовка и 
усилия от страна на потребителя. Мисията на съвременния учи-
тел е да подготви учениците за ролята на архитекти на знанието, 
т.е. да оборудва ученика с компетентността да изгради самостоя-
телно сграда от знания – включително от ресурсите на глобална-
та мрежа, от информация“ [пак там, с. 16].  

Според мен Морбитцер е изключително прав, когато твър-
ди, че и учители, и ученици – потенциални или реални ползва-
тели на интернет – трябва да бъдат запознати с такива принципи 
и закономерности свързани със света на информационните но-
сители, каквито са „принципа на Св. Матей, метафората за бел-
ката в кокошарника, твърд и мек медиен детерминизъм, парадок-
сите на развитието на техниката на Жак Елул“ други [пак там, с. 
16]. Съвсем накратко ще спомена само два от тях. „Принципът 
на св. Матей“ се отнася до притчата за талантите, известна от 
Евангелието, чието заключение е: „защото всекиму, който има, 
ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме 
и това, що има” [Евангелие от Матея, 25:29.]. Така всеки инте-
лектуално богат или разумен и рационален интернет потребител 
ще избира по-добри „информационни тухли“ и ще изгради по-
мощна сграда на собствените си знания. Интернет ще бъде за 
него инструмент за интелектуално развитие“. И обратното, ин-
телектуално беден потребител няма да е в състояние да избере 
ценна информация, а ще бъде „всеяден“ и то на незначителна и 
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без стойност информация. „Освен евентуални правни проблеми, 
е лесно да се види, че за тази категория потребители интернет 
ще бъде инструмент за интелектуална деградация“ [Morbitzer, 
2018: 17].  

Според полския изследовател тук имаме работа с един вид 
обратна връзка – колкото по-силен е потребителят в интелектуа-
лен план, толкова повече ще се възползва за собственото си раз-
витие. От тук се налага много важен извод за образователната 
практика – „струва си да се погрижите за първоначалната инте-
лектуална подготовка на учащия, включително да го оборудвате 
с общи знания и този процес може и трябва да се провежда от 
ранна детска възраст и при всякакви обстоятелства, също и дори 
в частност – тези, които са „извън интернет“ [пак там, с. 17]. 
Влиянието на използваните от човека продукти на информаци-
онно-комуникационните технологии, в т.ч. и глобалната мрежа, 
върху интелектуалното функциониране на хората „зависи главно 
от рационалността на тяхното използване. Принципът на св. Ма-
тей показва, че ефективността на използването на интернет – 
също и в областта на образованието – се определя от човека“ 
[пак там, с. 17]. 

Вторият принцип се отнася до метафората за белката (или 
порът) в курника. В обкръжаващата го действителност човек 
непрекъснато се сблъсква със ситуации, при които ефектите от 
дейността му, принципите на функциониране на създадената от 
него материална култура са несъвместими един с друг (допъл-
ващи се?). Подобна ситуация се среща и в педагогиката, ако об-
разователните и информационните постижения на културата са 
надхвърлили биологичните потребности и възможности на чо-
века. На пръв поглед изглежда необосновано сравняването на 
менталната ситуация на съвременния човек в създадения от него 
свят, със ситуацията на белката в кокошарника. Но дали е така? 

Еволюцията е оформила мозъка на белката така, че тя лову-
ва пернати животни. И милиони години белките са правили това 
много добре. От своя страна пернатите са развили умения да се 
спасяват от набезите на белката. Така белката усвоява постепен-
но търпението и постоянството. Многобройните неуспехи не я 
отказват, защото над нея тегне заплахата от гладна смърт. И все 
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пак тя успява от време на време да улови някое невнимателно 
животно. Останалата част от стадото бяга в паника, принужда-
вайки и – най-важното – премахвайки всички стимули, насърча-
ващи белката да продължи да следи и убива. И така е било до 
появата на цивилизования човек. Той уловил кокошки, затворил 
ги в малки и многобройни курници и започнал да ги размножа-
ва. Наблъскани в тясно пространство за през нощта, пернатите 
жертви нямало къде да бягат. И точно тук се проявява „неприс-
пособеността“ на ловния инстинкт на белката. Веднъж добрала 
се до курника тя започва да избива всички животни. Едва, когато 
удуши и последната жертва може да изяде или да отмъкне една 
от тях [Łaszczyca, 2016: 127-128]. Това не е приказка за белките, 
а по-скоро за това, какво се случва на много места, където кипи 
човешка интелигентна дейност – например интернет. И тук не 
става дума за конкретни изяви на инстинктивна лакомия, „за не-
възможност да се откъснеш от принудата на инстинктивното по-
ведение. Важно е правилото: създали сме материална култура, 
която в своите прояви не отговаря на нашите биологични (инс-
тинктивни, умствени) потребности и възможности. По наша 
воля сме попаднали в ситуацията на белката в курника, И кое-
то е по-лошо, често не знаем, че сме в тази ситуация. И не зна-
ем, какво да направим, за да излезем от нея (к.м. – Б.И.)“ [пак 
там, с. 128]. И ако това е валидно за възрастния човек, то с още 
по-голяма сила е валидно за юношите. 

Пьотр Лашчица задава въпроса: Какво „уврежда“ когни-
тивните възможности на тинейджърите? И като дава посочените 
по-долу отговори, той всъщност посочва и вредите от прекомер-
ната употреба на интернет: „(1) По-бавни асоциации, вземане на 
решения и по-труден избор – възстановяване на връзките между 
областите за оценка на стойността на стимулите (емоции и мо-
тивации) и областите на паметта на сложни модели, контрол на 
грешки и алтернативни решения; (2) Непропорционална и кари-
катурна оценка на стойността на наказанията и наградите – 
ефектите от доминирането на стари емоционални структури, ко-
ито не се контролират от центровете за рационална оценка; (3) 
Отслабване на способността за отлагане на възнаграждението и 
бързото изчезване на насищането – доминиране на подкоровите 
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ядра; (4) Нарушена способност за разпознаване и оценка на чув-
ства (емпатия) – хипоплазия на връзките с области на невроните 
на емпатията; (5) Повишена потребност от принадлежност, с 
надценяване на социалния контрол – освобождаване на полови 
хормони и окситоцин; (6) По-голяма потребност от сън и заба-
вен ритъм на сън и будност“ [Łaszczyca 2016: 127-128]. 

Децата с увреждания и интернет 
Децата с трайни увреждания не са защитени от негативните 

влияния на съвременните технологии, в т.ч. и от интернет. Тук оба-
че, има една особеност, за която трябва да се държи сметка. Става 
дума за достъпа на тези деца до глобалната мрежа. Основните ба-
риери могат да се търсят в две посоки: (1) вида и тежестта на ув-
режданията и (2) финансовите възможности на родителите да оси-
гурят на децата си с увреждания съответните технически средства 
за достъп до интернет. Много заболявания при децата с трайни, ин-
валидизиращи, увреждания са съпроводени и с умствени такива 
или с интелектуални затруднения, а понякога и със сериозни пси-
хични отклонения. При такива деца ползването на мобилни уст-
ройства и на интернет често е невъзможно поради вида и тежестта 
на заболяванията и предизвиканите от тях увреждания. Това не е 
така при децата с физически увреждания и съхранен интелект и 
когнитивни възможности. Тук по-скоро бариера пред достъпа до 
мобилни устройства и интернет са финансовите възможности на 
родителите им, които разходват целия си ресурс за осигуряване на 
по-добро здравословно състояние на децата.  

Почти няма изследвания за влиянието на мрежата върху 
психичното и когнитивното развитие на децата с трайни увреж-
дания, да не говорим за това дали интернет може да се превърне 
в бариера пред тяхното социално включване и ако да как и защо 
това се случва. На основата на казаното по-горе, както и на прег-
леда на различна литература по въпросите, свързани с вредите 
от интернет за подрастващите, както и на лични наблюдения, ще 
се опитам да изведа три хипотези за това, че мобилните техно-
логии и интернет могат да се окажат бариери пред социалното 
включване на юношите в обществото. 
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Хипотезите 
1. Юношите с увреждания са подложени на същите нега-

тивни влияния на мрежата, на които са подложени и децата без 
увреждания. Това вероятно може да се окаже фактор за задълбо-
чаване на тяхната социална изолация и интелектуална деграда-
ция.  

2. Сериозното редуциране на социалните контакти лице в 
лице при юношите, както и негативните последици от активното 
ползване на интернет върху тяхната психика и когнитивно раз-
витие, неминуемо могат и засягат сферата на емпатията. Според 
мен тази сфера силно се редуцира във всички свои измерения – 
когнитивна, емоционална и интелектуална. Оттук и успоредно с 
това девалвира, нарушава се естественото формиране на алтру-
изма в юношите. Създадените социални дистанции от самия на-
чин на виртуална комуникация между децата с и децата без ин-
валидизиращи увреждания, могат по-късно да се задълбочат и 
разширят, което вероятно ще се превърне в символна бариера 
пред социалното включване на децата с увреждания.  

3. Много родители на деца с увреждания и специалисти в 
тази област смятат, че именно интернет е много силен фактор за 
преодоляване на изолацията на децата с увреждания, особено 
при тези с тежки физически увреждания, но съхранен интелект. 
Това е така, но не бива да се забравя, че все пак преодоляването 
на социалната изолация не се извършва в реалния живот, в реал-
ния свят, а във виртуалния, а това създава или може да създава, 
както компетенции за общуване, така и поведенчески модели, 
които в реалния свят могат и да не сработят. 

Заключение 
Представените по-горе хипотези подлежат на верификация 

и съответно на приемане – цялостно или частично, или на отх-
върляне. Струва ми се, че е много важно да се изследват именно 
тези аспекти на новите технологии, свързани с възможността те 
да се манифестират като бариери пред социалното включване на 
юношите и младите хора с инвалидност. Какви са конкретните 
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бариери в тази сфера, какви са механизмите на пораждането и 
влиянието на тези бариери, предстои да се разбере. Важно е да 
не се пропуска и да се неглижира именно една такава възмож-
ност, да се изследва и да се предлагат политики и практики за 
редуциране или елиминиране на негативните въздействия на 
продуктите на новите технологии върху възможностите за соци-
ално включване в обществото на юношите и младите хора с ин-
валидност.  
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ЮНОШИТЕ И ЕКОЛОГИЧНОТО 
ВЪЗПИТАТИЕ 

Даниела Василева 

ADOLESCENTS AND ECOLOGICAL 
EDUCATION 

Daniela Vasileva 

Abstract: The article discusses the role of the complex period 
of human life, namely adolescence. During this period the character 
of the personality is formed. The person becomes aware of the world 
around him. It is during this period of life that environmental 
consciousness is formed. It is built by the family, the kindergarten, 
the school, the environment in which the child grows up and plays. 
The role of all these institutions is very important in building 
environmental awareness. 

Key words: Young people, awareness, ecology, risk, perso- 
nality formation, difficult period of life, environment, education, 
culture, education 

Юношеството е може би най-сложният и противоречив пе-
риод от жизнения цикъл на човека. Това е възрастта между детс-
твото и зрелостта. Времето, през което психиката трябва да пре-
търпи окончателна, завършваща цялото детство промяна, в ре-
зултат на която поведението трябва да се изгради до едно мини-
мално, точно определено равнише, което да позволи по-
нататъшното съществуване на индивида. Времето на пубертета 
изправя детето пред редица предизвикателства. То трябва да се 
справи с интензивен физиологичен стрес за организма в резул-
тат на бурното израстване. Тийнейджърът търси своята иден-
тичност в екзистенциален хаос от ценностни алтернативи и 
жизнени философии. В този жизнен етап се бори за своята авто-
номност, но се нуждае от сигурно привързване. Вярата в прия-
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телството го изпълва със смисъл, но по-често го води към разо-
чарование, отколкото към радост. Той очаква най-вълнуващата 
среща – с любовта, и това го изпълва с трепет и страх. Юношата 
е изправен пред избори, които ще предопределят пътят му в жи-
вота. Това са само част от процесите, които са причина за слож-
ното състояние на личността в тази крехка възраст.  

Много са понятията, които обобщават този жизнен етап, ед-
но обединяващо е, че с „юношество” се обозначава целия период 
от началото на половото съзряване (10 – 11 год.) до настъпване на 
юридическа зрялост (18 год.). Не трябва обаче да се забравя, че 
психиката на децата на 12 и 13-годишна възраст се различава зна-
чително от психиката на младежите от 14 до 18-годишна възраст, 
поради тази причина е въведено и едно допълнително уточнение, 
а именно ранно и късно юношество. През юношеството завършва 
развитието на интелекта. Формално-логическите операции са 
ориентирани към отношението между действителното и възмож-
ното. Интелектът придобива абстрактен характер. 

Немският хуманист Гьоте отбелязва, че няма нищо по-
страшно от невежеството. Именно отсъствието на необходимите 
знания, тяхното несъответствие с реалната ситуация, както и не-
гативните влиятия, вследствие на човешкото вмешателство в ес-
тествените процеси, се явяват главната причина за екологичната 
криза на съвременното общество. Противоречието в екологично-
то възпитание се състои в това, че болшенството от хората го 
разбират през призмата на своите материални желания. А днес 
екологичното възпитание обхваща много повече. То включва в 
себе си влиянието на семейството, където огромна роля играе 
майката, детската градина, училището, всички заведения за до-
пълнително образование, средствата за масова информация, как-
то и средата на стихийното възпитание – всичи те се явяват като 
фактори на едно многопластово и многолико екологично възпи-
тание.   

В нашето съвременно общество юношите със сигурност 
са много по-информирани, по-зрели или по-рано узряли, но и 
много по-объркани. В тяхното съзряване като личности, не би-
ва да бъде пропускан един много важен елемент, а именно осно-
вополащащият елемент на екологичното възпитание.  Еколо-
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гично възпитание у младото поколени като гаранция за еко-
логично съзнание в обществото. Основна цел на екологичното 
съзнание е възпитаване на активна позиция и чувство за отго-
ворност спрямо околната среда, запазване на всички природни 
дадености и културни придобивки, създадени от човека и свър-
зани с него. Запазване на природосъобразния ред и междучо-
вешка хармония, чрез изтъкване на ползата от морална чистота и 
душевно здраве на човека. Процесът на екологично възпитание 
започва в ранна детска възраст – още в семейството под формата 
на личен пример на родителите и най-близките до детето хора. 
Той е неосъзнат, в началото, и е просто процес на подръжание. 
Едва в юношеската възраст може да се говори за по-осъзнато 
екологично възпитание, тъй като това е времето, когато младият 
индивид вече е възприел светът около себе си, натрупал е опре-
делени знания, както и е осъзнал що е то риск. В тази възраст 
младежите започват да обръщан внимание на екологичните рис-
кове, и при вече изградено екологично съзнание и култура в по-
ранната детска възраст – екологичните рискове се възприемат 
като проблем на всеки индивид, а не просто фраза дочува, но 
неосмислена. В тази връзка бихме могли да отбележим, че Окс-
фордският речник определи коя е думата на 2019 г. Обявеният 
израз е „аварийно положение на климата“ (climate emergency), 
чието определение според речника е „ситуация, изискваща 
спешни действия за спиране на климатичните промени и пре-
дотвратяване на потенциално необратими щети върху околната 
среда в резултат на това“.  

Решението коя да е думата или фразата на 2019 г., е взето, 
тъй като темата се обсъжда все по-често, а интересът на общес-
твото към климатичните проблеми не спира да нараства. Тази 
новина би могла да се тълкупа двуяко. От една страна е много 
тревожна, относно "аварийното" състояние на климата на наша-
та планета, но от друга е обнадеждаваща, тъй като обществото 
се вълнува от състоянието на климата и осъзнава, че това състо-
яние е спешно. Oxford Dicrionaries обявиха, че през изтичащата 
година се е дискутирало в разговори много повече за тревожното 
състояние на климата, което е важен показател за състоянието на 
обществото и неговата чуствутелност по тази тема. Добър при-
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мер за това е младата еко-активистка Грета Тумберг, която е 
представител на юношите, които имат изградено екологично 
съзнание и възпитание. 

Важно е да отбележим, екологичното образование на юно-
шите е научно направление, което изучава педагогическите фак-
тори за формиране на екологосъобразно отношение на човека не 
само към природата и заобикалящата го среда/жилищна и ра-
ботна/, но и към социалната среда, а така също и към вътрешна-
та среда на самия човек с нейното духовно и телесно съдържа-
ние [Л.А. Китаев-Смик]. 

Въвеждането на детето, а по-късно и на младежа, в света на 
природата и осигуряването на екологични параметри на личните 
му въздействия с нея е важен аспект на социализацията. В този 
процес младежите се ориентират към природата като към цен-
ност на културата. Постигат екологосъобразно поведение въз 
основа на адекватно естественонаучно отразяване на връзките и 
зависимостите в заобикалящата ги природна среда, изпитват 
удоволствие, както от възможностите да закрилят определени 
природни обекти, така и от опитите си за съхраняване на при-
родното равновесие. Откриват и развиват стремежа си за изпит-
ване на удоволствие при контакти със заобикалящата природна 
среда и нейното благотворно въздействие върху общото им са-
мочувствие. Юношеската възраст е времето, когато младият ин-
дивид е готов да се обвърше с каузи. Една насока на интересът и 
активната гражданска позиция е екорогичната кауза – било това 
в защита на кварталното дърво, или пък отстояване на позиция 
за изграждане на нова вело-алея или всяка друга кауза, която 
изисква активна гражданска позиция. 

Една от най-важните функции на екологичното възпитание 
е младежите да бъдат доведени до разбирането, че поддържане-
то на равновесието в заобикалящата ги среда и в отношението 
между нея и хората е възможно само ако индивидуалните усилия 
на всеки човек се съчетаят с обществените усилия. 

Екологичното възпитание като ценност е въпрос на узрява-
не на обществото до степен на осъзнаване, че този процес не е 
хаотичен, а целенасочен и осъзнат в полза на опазването на при-
родата, с цел постигане на устойчиво развитие и хармония меж-
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ду човека и околната среда. Това предполага, че хората следва да 
живеят, съобразно принципите за устойчивото развитие и 
нeзависимо от леките различия в разбирането за това, какво е 
устойчиво развитие, едно е емблематичното определение от 
1987 г., което го описва като: „Развитието, което удовлетворя-
ва нуждите на настоящето, без да излага на риск възмож-
ността на бъдещите поколения да удовлетворят своите нуж-
ди“ (Доклад на комисията Brundtland „Нашето общо бъдеще“). 
Тези „нужди“ не са само икономически интереси, а и екологич-
ни и социални фундаменти, които са в основата на просперитета 
в световен мащаб. Излизането от сферата на личния егоизъм и 
осъзнаването, че планетата е общ дом, е една от основните зада-
чи на екологичното възпитание.  

Хуманизмът в екологичната култура е по-дълбок и основен 
пред лицето на екологичните опасности. Той изхожда от отчита-
нето на реалните възможности на биосферата да осигури на жи-
телите на планетата истински човешки условия за съществуване. 
Вместо самоувереното, високомерното „всичко за човека” е вре-
ме за по-мъдрото „всичко за природата” и след това за човека, 
доколкото това позволява природата, нейните закони, които в 
степента на тяхното познаване и нашето подчиняване на тях ни 
правят истински свободни и защитени от гибелни катастрофи. 

Екологичната култура е извънредно сложно явление, 
включващо огромно многообразие от компоненти както в начина 
на мислене, така и в сферата на практическата дейност, радикал-
но различаващи се от тези, които са били характерни за тради-
ционната култура с нейната насоченост към радикално преобра-
зуване на природата в името на човешките потребности. Приз-
наването на реалността на глобалната екологична криза и бързи-
те темпове на нейното прерастване в екологична катастрофа ряз-
ко ограничава спектъра на избора на стратегия за по-нататъшно 
развитие на обществото. Главният въпрос сега се заключава в 
това, ще стигне ли на човечеството време да осъзнае в пълна 
степен новата екологична парадигма в цялата й сложност и да 
реализира екологичната повеля. 

Авангардна роля за формиране на съвременното разбиране 
на света се отрежда на образованието. Екологичното образова-
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ние, наред с икономическото, хуманитарното, информационното 
следва да бъде в основата на цялата образователна система. Еко-
логичната култура, именно по силата на своето радикално раз-
личие от традиционната, не може да се формира от само себе си 
стихийно и постепенно, предавайки се от поколение на поколе-
ние, както това е ставало по-рано, тъй като темповете на разру-
шаване на природата отдавна са надхвърлили пределните значе-
ния, свойствени на биосферата, което е пълно с опасност от еко-
логична катастрофа. Формирането у хората на екологична кул-
тура следва да се разглежда като най-важния начин за преодоля-
ване на дадената опасност и за изпълнението на тази задача не 
съществува по-ефективно средство от добре организираното 
екологично възпитание, просвета и образование. 

Екологичното възпитание и образованието, от своя страна, 
също следва да се отличават от традиционните видове на тази 
дейност и да включват знания за биосферата, за водещата роля 
на живата природа в поддържането на тази планетарна система, 
за пътищата по обезпечаване на съвместимостта на човека с 
природата, т.е. всичко това, което почти напълно е отсъствало в 
предишната система на образование и възпитание, но без което 
по-нататъшното съществуване на човека на Земята става невъз-
можно. 

В процеса на възпитанието и образованието младият чо-
век/юношата следва не само да усвои нови знания и да си изгра-
ди друг начин на отношение към природата, но и да се научи с 
чувство да реагира на протичащите в нея изменения, за да може 
своевременно да внесе корективи в своята дейност. Екологично-
то възпитание и образование следва да имат изпреварващ ха-
рактер, осигуряващ по този начин своеобразна времева инвер-
сия в развитието на социоприродната система „от съзнателно 
набелязано бъдеще – към настоящето”. Системата за възпита-
ние и образование трябва да съответства на задачите на новия 
обем от управление на социоприродната реалност и новата вре-
мева парадигма на този процес. 

Време е да се преодолее непосредственият и наивен антро-
поцентризъм, който е бил характерен за цялата предишна култу-
ра и е изиграл не малка роля за възникването на екологичната 
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криза като цяло, тъй като човекът с всички свои потребности, 
дори със своите екстравагантни и завишени потребности, се е 
разглеждал като самоцел в развитието, а цялата природа, съглас-
но тази гледна точка, е трябвало да бъде източник на ресурси и 
нищо повече. Схващането, че природата също може да притежа-
ва своя логика в развитието си, в която човекът е длъжен да 
включи своята активност по достатъчно съгласуван начин, не е 
било прието да се мисли. Позицията в отношенията между чове-
ка и природата е била пределно проста – природата е длъжна да 
служи на човека като средство за неговото благополучие. Това е 
повратен момент, който следна да намери дълбоко отражение 
във възпитанието на човека – от неговото раждане, пред детст-
вото и юношеството, а именно обръщане на схващането, че чо-
векът е господар на природата. Вече е належаща процяма в 
схващанията и действията на хората, спрямо околната среда.  

В същото време екологичните проблеми са неразделно 
свързани с валидните днес ментални константи и светогледни 
модели. Ето защо тези проблеми не могат да не бъдат обект и на 
философията. През споменатата 1972 година норвежкият фило-
соф Арн Нес въвежда понятието и разбирането за „дълбинна 
екология", посочвайки връзката между начина, по който трети-
раме обкръжаващото ни среда. За разлика от „плитката" еколо-
гия, която се занимава със симптомите на екологичната криза и 
се опитва да ги реши със същите средства, които са ги породили, 
дълбинната екология се опитва да намери корените на проблема 
и да предложи начини за трансформиране на светогледните мо-
дели и начина на живот [The Deep Ecology Movement: an 
introductory anthology, Berkeley, California, 1995.]. Това транс-
формиране се търси в различни посоки, като могат да се очерта-
ят най-общо две основни, а именно: преосмисляне на светоглед-
ния модел, към който принадлежим, и търсене на алтернативи. 
Във връзка с втората възможност особенно широк и разностра-
нен, неотшумял до днес отзвук получава доклада на Лин Уайт-
младши "Историческите корени на нашата екологична криза", 
публикуван в сп. Science. през 1967 г., в който открито и недвус-
мислено се прави връзка между християнството и потребителс-
кото отношение към природата и се поставя въпросът за необхо-
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димостта от изследване на не-западната мисловност. Търсенето 
на връзки между светогледните модели и екологията се развива 
особено плодотворно в САЩ, където през 90-те години на мина-
лия век в Центъра за изследване на световните религии към 
Харвардския универсистет се провежда серия от конференции 
на тема „Екология и религия". В голяма част от докладите на те-
зи конференции се обръща специално внимание на алтернативи-
те, които предлага Източната мисъл. В една от най-новите пуб-
ликации по темата, „Environmental Philosophy in Asian Traditions 
of Thought", обстойно се дискутират позитивите и негативите на 
източната мисъл във връзка с екологичните проблеми. Еколо-
гичното съзнание има най-малко два взаимосвързани компонен-
та: екологично отношение и екологично поведение. Екологично-
то отношение не се изчерпва само с осмислено отношение към 
природните ресурси, а е богато и многостранно и включва поне 
три компонента: отношение към природата, преосмисляне на 
отношението към другите хора, включващо значимия проблем за 
толерантността и културното разнообразие, както и отношение 
към самия себе си, целящо ново качество на живота, наричано 
от някои съвременни изследователи „процъфтяване" (Parkes). 

Във връзка с необходимостта от ново разбиране за "аз" ос-
новоположникът на теорията за дълбинната екология Арн Нес 
въвежда понятието "екологичен аз". Концепцията му е, че зре-
лостта на аз-а се постига посредством преминаването на четири 
степени: от егото към социалния аз, който включва егото; от него 
към метафизичния аз, който включва социалния и от него към 
екологичния аз, който обхваща всички останали, включвайки и 
природата, средата за обитаване. Според него, като разшири раз-
бирането си за самия себе си, преминавайки през тези четири 
стадии, човек ще постигне една по-пълна и истинска себеиден-
тификация и себеосъществяване.  

Дълбоката екология е еколологична философия, насърча-
ваща присъщата стойност на живите същества, независимо от 
тяхната инструментална полезност за човешките нужди, плюс 
преструктуриране на съвременните човешки общества в съот-
ветствие с подобни идеи [The Deep Ecology Movement: an 
introductory anthology, Berkeley, California, 1995]. 
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В заключение можем да обобщим, че юношите са тези, кои-
то ще определят какво бъдеще ще има нашата планета, тъй като 
бъдещето принадлежи на младото поколение, поради тази при-
чина изграждането на адекватно и отговарящо на реалността 
екологично съзнание у младите е приоритента задача на семейс-
твото и образователните институции. Изграждането на чувстви-
телност и загриженост към околоната среда ще определи как ще 
живеем занапред, ще продължаваме да потребяваме само са себе 
си, като че ресурсите на Земята са безкрайни, или ще потребя-
ваме, така че да има устойчиво утре.  
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МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ХАРМОНИЯТА 
НА ЗЕМЯТА СЪС СРЕДСТВАТА 
НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА 

Елена Веселинова Панайотова 

YOUNG PEOPLE FOR THE HARMONY 
OF THE EARTH BY MEANS OF VISUAL ARTS 

Elena Veselinova Panayotova 

Abstract: The education of eco-topics is successfully integrated 
into the school of visual arts training by applying an integrated 
approach. Students refine their visual expression by developing 
visual materials of educational value to the community. They 
imperceptibly become zealous defenders of the ecosystems of the 
earth. 

Key words: visual expression, eco-topics at school, integrated 
approach 

Резюме: В училищното обучение по визуални изкуства с 
успех се вписва възпитание на еко-тематика чрез прилагане на 
интегрален подход. Учениците усъвършенстват визуалното си 
изразяване като разработват визуални материали с възпитателна 
стойност за обществото. Те неусетно се превръщат в ревностни 
защитници на еко-системите на земята. 

Ключови думи: визуално изразяване, еко-тематика в учи-
лище, интегрален подход. 

Известна е мисълта, която гласи, че земята, на която живеем, 
не сме наследили от родителите си, а сме я взели на заем от деца-
та ни. И сме призвани да я съхраним, да осигурим условия за жи-
вот поне толкова добри, колкото имаме ние. Затова считам, че в 
училище е задължително да образоваме младите хора по темата за 
запазване на условията за живот на земята. Теоретично учениците 
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се запознават със средствата и начините за опазване на еко-
системите по предмета „Химия и опазване на околната среда“. Но 
по „Изобразително изкуство“ и „Компютърна графика“ можем да 
подготвим темите така, че освен усъвършенстването на визуално-
то изразяване, да поставим и благородната цел да ангажираме 
емоционално вниманието на подрастващите с еко-проблемите и 
да насочим тяхното мислене в посока на търсене на начини за 
решаване на проблеми, свързани с опазването на околната среда. 
За целта е необходимо в часовете по визуални изкуства да се сис-
тематизират отново възможностите за възстановяване на чистота-
та на води, въздух, почви, както и за възможната замяна на невъ-
зобновяемите енергийни източници с възобновяеми. 

През 1987 г. Световната комисия по околната среда и разви-
тието направи устойчивото развитие основна препоръка в отпе-
чатания на много езици задълбочен анализ-доклад „Нашето об-
що бъдеще". Концепцията за устойчиво развитие свързва иконо-
мическата и екологичната политика така, че в случаи на конф-
ликт между двете, на екологичните интереси се дава предимст-
во. Дефиницията, която повечето специалисти и политици прие-
мат, е тази, формулирана в доклада на Брунтланд: „Устойчивото 
развитие е такова развитие, което задоволява най-пълно потреб-
ностите на населението в настоящия момент, без да накърнява 
възможностите за задоволяване на потребностите на бъдещите 
поколения" [Брундтланд, Х., 2015, с. 12-37]. 

Добре е да споделим с учениците, че като всеки дом Земята 
ни дарява със своята сигурност, уют, блага, търпеливо ни прию-
тява, независимо от нашите различни нрави, маниери, навици, 
отношение... Но тя започва да се задъхва – претоварена, замър-
сена, оставена без грижи. Домът, за който не се грижим, започва 
бавно, но сигурно да се руши... 

На учениците се разяснява факта, че съществуват невъзоб-
новяеми и възобновяеми източници на енергия [Кискинов, Н., 
2012, с. 38-75].  Алтернативните възобновяеми източници са вя-
търни генератори, слънчеви батерии, сонди за добив на енергия 
от недрата на земята, биопревръщания, електролиза. 

В училище е много подходящо със средствата на визуални-
те изкуства да се осъществява проучване, разясняване и изразя-
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ване на отношението на младите хора към еко-системите на Зе-
мята. Така учениците сами изграждат своето отношение по те-
мата и предлагат изработени от тях визуални материали, чрез 
които популяризират идеята за опазване на околната среда. 
Осъществяват се и междупредметни връзки на обучението по 
изобразително изкуство и информационни технологии с химия и 
опазване на околната среда. Разглежданата тема се разработва 
визуално в часовете по Изобразително изкуство, Компютърна 
графика и Информационни технологии. 

Учениците илюстрират с макети, рисунки и компютърни ком-
позиции възможните алтернативи, стоящи пред човечеството.  

 
 

 

Емоционално учащите показват, че животът ще бъде такъв, 
какъвто ние изберем. 
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Киселинни дъждове и отрови във въздуха, почвите и води-

те, или чиста земя, вода, въздух и детски смях? 
Учениците фокусират своето внимание върху водните ре-

сурси, които са жизнено необходими за хармоничното развитие. 
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И наивно-детската мечта: „Да оцветим земята в зелено!“ – 

като алегория на залесяването на планетата. 
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В часовете по информационни технологии учениците съз-

дават кратки филми на екологична тема.  
Пример за такъв филм е темата „Биоразнообразието е жи-

вот“. Учениците обсъждат и подготвят предварителен сценарий. 
След това пристъпват към изпълнението на филма, който включ-
ва изображения, кратки анимации, заснети клипове, чрез които 
изразяват идеята на сценария. 

Историята започва с деца, които четат книги. 

 
В книгите те откриват красиви цветя, животни, други деца… 
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Четящо дете вдига поглед и вижда не красиви животни и 

щастливи деца, а завод, който замърсява въздуха. 

  
Не се колебае и изтрива завода… 

 
На негово място засажда зрънце… 
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Напролет зрънцето се събужда… 

  
Животните наторяват почвата… 

  
Зрънцето пуска коренче… 

 
Пораства… Разлиства се и цъфти… 
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Посреща пчелите… 

   
Връзва и отглежда вкусни плодове. 

  
Житните поля дават зърно, което се мели и се приготвя 

хляб. 

  
Животните се хранят с растения… 
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По-големите животни – с по-малки животни… 

   
А месото е храна за хората… 

 
Съществуват хранителни вериги, които осигуряват равно-

весието в природата… 
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Текстилната промишленост е свързана с отглеждането на 

животни… 

   
Животните дават мляко… 

  
Водата е много важна за живота… 
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В нея също проследяваме хранителни вериги… 
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Растенията преработват въглеродния диоксид и произвеж-

дат кислород, който е необходим за дишането… 

  
А чрез прегрупиране на молекулите на кислорода се полу-

чава озон, който образува озонов слой, необходим за защита на 
живота на Земята от вредни лъчи от космоса. 

  
Възобновяемите енергийни източници – вятърни генерато-

ри, слънчеви колектори, водни електроцентрали, са добра алтер-
натива за живота на земята. 
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Без любов не би ни имало… 

 
И хармоничният свят, видян през погледа на група ученици, 

е едно прекрасно място! 
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Композирането на изображения и създаването на филми 
завладява учениците. Те неусетно овладяват техники за визуално 
изразяване и се превръщат в ревностни защитници на планетата 
Земя. Считам, че избраният интегрален подход [Пашкулев, Д., 
2013, с. 20-87 ] дава добри резултати в обучението и възпитание-
то на бъдещите граждани. 
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ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
КАТО СТИМУЛ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

НА ПОДРАСТВАЩИТЕ1 

Милена Великова 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
AS AN INCENTIVE FOR PERSONAL 
DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS 

Milena Velikova 

Abstract: Extracurricular activities enable adolescents to 
acquire new knowledge and skills in a different and interactive way 
to support their personal development aspirations. Their interest and 
desire for active involvement in the respective activity are stimulated 
by going through their personal experience. The adolescents’ desire 
to learn more about themselves and their opportunities is stimulated, 
too. They are encouraged to fully interact with others. 

Key words: non-formal education, extracurricular activities, 
interactive teaching methods 

Разнообразни са пътищата за постигане на личностно раз-
витие при подрастващите. Това може да се осъществи както в 
училище, така и чрез дейности в извънучилищната сфера (сво-
бодното време). Тяхната цел е запазване на духовността, разви-
ване на умения, съхраняване на националните и световни кул-
турни традиции, възпитаване на ценности и др. По този начин се 
обогатява опитът на децата, стимулира се общуването им с ду-
ховната култура, запознават се с ценностите на предишните по-
коления, изгражда се техният нравствен облик. Едновременно с 
                                                      
1 Докладът е реализиран по проект № 82-10-88/15.04.2019 “Приложни полета 

на социалната педагогика” 
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това при подрастващите се формират умения и навици за пол-
зотворно използване на свободното време. Значителната му роля 
за формирането на личността определя неговото непрекъснато 
теоретично и емпирично изследване. 

Именно чрез извънучилищните дейности подрастващите 
имат възможност да използват своето свободно време „по своя 
преценка, за свои лични материални или духовни потребности”, 
както пише Н. Бояджиева [Бояджиева, Н., 2014, с. 332]. Реализи-
рането им, дава възможност за пълноценно осмисляне на сво-
бодното време и достигане на позитивни резултати при удовлет-
воряване духовните потребности на децата. Извънучилищните 
занимания по интереси се разглеждат и като вид социална дей-
ност предвид утвърденото в педагогическата наука твърдение, че 
възпитателната дейност се определя като социален феномен. 
Чрез участието в тези дейности децата развиват своите умения 
за общуване, адаптация, личностна изява, работа в екип, реша-
ване на проблеми, себеутвърждаване, съревнование, самооценка, 
подпомагат тяхното познавателно и социално развитие. 

Извънучилищните дейности са пространството, в което 
може да се осъществи индивидуализациия на личния избор. Во-
деща е свободата при вземането на решение в каква конкретна 
дейност ще се включи детето. Поради това изключително значе-
ние има, когато родителите, образователните институции, об-
ществото като цяло насърчават и осъществяват дейности, които 
подпомагат социалното, културното, творческото и комуникаци-
онното възпитание на децата и в свободното им време. Такива 
дейности могат да бъдат извънучилищните възпитателни дей-
ности с различни видове изкуства. 

В настоящия доклад се представя значението, което има му-
зиката в извънучилищното възпитание и обучение за развитието 
на децата, тъй като според специалистите участието в извънучи-
лищни дейности има дълготрайно, благотворно въздействие 
върху тяхното развитие. Общоприето е схващането, че занима-
нията с музикални дейности благоприятстват емоционалното 
развитие на децата и стимулират желанието им за личностно 
развитие, защото „като всяко изкуство, музиката чрез специфич-
ния си комплекс от изразни средства, въздейства преди всичко 
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на емоционалната сфера на детската личност” [Арнаудова, Е., 
2004, с. 92]. 

Участници в изследването са 245 деца на възраст между 11 
и 14 години, които живеят в различни квартали на град София. 
Изборът да се изследват деца от тази възрастова група, е поро-
ден от нейните характеристики. Тази възраст (юношеска въз-
раст) се отличава с големи страсти, лесна раздразнителност и 
повишена тревожност. При среща с трудности юношата лесно се 
отказва от набелязаните цели, формира противоположни жела-
ния, което често води до разрушаване на вече постигнат резул-
тат. В същото време, той може да бъде упорит и невероятно изд-
ръжлив при постигане на зничими за него самия цели. Подраст-
ващият се отличава с бързи и бурни емоционални преживявания. 
тъй като емоционалното развитие на децата в тази възраст се ха-
рактеризира с наситеност на разнообразни емоционални състоя-
ния. Този възрастов период на детето има съществено значение 
за физиологичното и психичното развитие, за формиране на 
личностните качества, тъй като интензивно се усвояват нравст-
вени ценности, формира се активна социална позиция, цели и 
социални идентификации. 

Използваната методика за измерване нагласата на децата за 
личностно развитие е скалата за измерване на надеждата при 
деца на възраст от 8 до 16 години. Разработена и валидизирана е 
от К. Снайдер и сътрудниците му в САЩ в началото на ХХ век. 
Методиката е подробно описана от Теодора Стоева в „Ръководс-
тво за изследване на детето – I част” [Стоева, Т., 2000, 387-392]. 
Методът се основава върху идеята, че човек е целево-насочен и в 
този случай мислите на децата по отношение на целите могат да 
бъдат разбрани съобразно дейностите, които извършват и начи-
на, по който ги извършват. Тук „надеждата” се разбира като ге-
нератор на действията на децата и могат да бъдат измерени тех-
ните индивидуални различия, свързани с нея. Резултатите са 
следствие от тяхната самооценка относно начините и дейности-
те, свързани с постигането на целите им. 

В Таблица 1. е представено процентното разпределение на 
броя деца, отговорили на всеки въпрос. Тези резултати са следс-
твие от самооценката на децата и показват каква е общата кар-
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тина относно начините и дейностите, свързани с постигането на 
целите им. Повече от половината анкетирани са с позитивна 
нагласа що се отнася до мислите за постигане на дадена дейност. 
Това се вижда от процентното разпределение на техните отгово-
ри, които са в скалата на „много често”, „почти винаги”, „вина-
ги”. Според айтемите, „улавящи” мислите на децата за справяне 
с дадена дейност, се вижда, че те са по-активни в справяне с да-
дено действие; по-активни, сравнявайки се с други деца на своя-
та възраст; убедени в преценката си относно това, че действията 
им от миналото биха подпомогнали тяхното бъдещо развитие. 

Подобни са резултатите, отнасящи се до мислите на децата 
за начините за постигане на дадена цел. Повече от половината 
анкетирани деца са с позитивна нагласа относно начините, по 
които биха се справили с дадена ситуация. Това показва процен-
тното разпределение на техните отговори, които попадат в ска-
лата на „много често”, „почти винаги”, „винаги”. Според айте-
мите, „улавящи” мислите на децата за намиране на начини за 
справяне с дадена ситуация, се вижда, че те са активни в търсе-
нето на начини за постигане на онези неща в живота им, които 
обичат; активни в намирането на много начини за решаването на 
проблем; активни в намирането на начин за решаване на проб-
лем – дори в ситуация, когато другите са безсилни. 

Анализът показва, че по-голяма част от децата, участващи в 
изследването, имат желание и стимул за личностно развитие. Тяхна-
та повишена самооценка за начините и дейностите относно пости-
гането на целите им се регистрира чрез нарастването на надеждата. 

Тъй като се твърди, че музиката има възпитателно и тера-
певтично въздействие, то интерес представлява дали ще се отче-
тат разлики между резултатите на двете групи деца в стремежа 
им за личностно развитие. Дали се отчита зависимост между за-
ниманията с музика през свободното време на децата и стимула 
им относно начините и дейностите, свързани с постигането на 
техните цели, се разбира от сравнението на данните, получени 
от двете групи деца (не занимаващите и занимаващите се с му-
зика през свободното си време). Необходимо е броят на двете 
групи деца да се изравни статистически чрез използване на про-
цедурата „претегляне” (Weight), тъй като групата на занимава- 
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Таблица 1.  
Резултати от методика за изследване на надеждата 

 ни-
кога рядко

поня-
кога

много 
често

почти 
винаги винаги  

Мисля, че се спра-
вям много добре с 
нещата. 

4% 10% 26% 20% 26% 14% 100 %

Мога да измисля 
много начини, за да 
получа онези неща 
в живота, които 
обичам. 

3% 12% 23% 12% 22% 27% 100 %

Аз се справям с не-
щата толкова добре, 
колкото другите 
даже на моята въз-
раст. 

4% 15% 17% 20% 19% 25% 100 %

Когато имам проб-
лем мога да намеря 
много начини, за да 
го реша. 

5% 12% 20% 15% 20% 30% 100 %

Мисля, че нещата, 
които съм правил(а) 
в миналото, ще ми 
помогнат и в бъде-
ще. 

6% 9% 19% 14% 17% 34% 100 %

Когато другите са 
отчаяни пред един 
проблем, аз мога да 
намеря начин, за да 
го реша. 

3% 14% 27% 11% 21% 24% 100 %

щите се с музика наброява 71 деца, а другата група – 174 деца. 
По този начин сравняването на данните от отговорите на децата 
в двете групи за всеки от айтемите ще покаже реални резултати 
за това дали заниманията с музика повлияват на самооценката 
им за начините и дейностите относно постигането на целите им. 

Използван е методът за сравнение на средните стойности за 
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установяване на зависимости между изследваните променливи. 
Чрез Т-тест се проверява изходната (нулева) хипотеза за равенс-
тво на средни стойности. Наличието на разлика ще покаже вли-
янието на една (независима) променлива върху друга (зависима) 
променлива. Основният резултат е равнището на значимост. 
Статистическото сравнение с Т-тест за независими извадки по-
казва, че има статистически значима разлика между двете групи 
деца. Равнището на значимост е равно на 0,008 (при допустимо 
ниво на грешка 0,05). В резултат на Т-тест се доказва наличието 
на връзка между заниманията с музикални дейности през сво-
бодното време на децата и начините и дейностите, свързани с 
постигането на техните цели в живота. 

Всеки от айтемите на теста може да бъде разгледан и във 
връзка със сравнението на резултатите, получени от двете групи 
деца (Таблица 2.). Забелязва се, че децата от групата на посеща-
валите и посещаващите музикални занимания през свободното 
си време имат значително повишена самооценка за намиране на 
начини за изход от дадена ситуация и за намиране на възмож-
ности за решаване на техните проблеми в живота. Следователно 
може да се предположи, че системните занимания с музика през 
свободното време на децата повишават тяхната самооценка за 
надеждата. Това, от своя страна, би трябвало да се отрази и на 
тяхната нагласа към самите себе си. Нагласата им към техните 
способности би била оптимистична, позитивна. Очаква се деца-
та да бъдат по-щастливи, спокойни, работоспособни, смели, с 
добро самочувствие, с позитивна нагласа към своите цели в жи-
вота. Те могат винаги да измислят начин как да излязат от даде-
на ситуация, да открият възможност да решат проблемите си и 
даже, когато са отчаяни от нещо, могат да намерят изход. Това е 
показател, че те са способни да активизират ресурсите, изобре-
тателността, комбинативността и адаптивността си. 

Заниманията с музика влияят на самооценката им за начи-
на, по който биха се справили с дадена житейска ситуация и 
дейностите, свързани с постигането на техните цели. И тук 
следва да се уточни, че след като участващите в изследването 
деца не са изолирани от различни външни влияния по време на 
неговото провеждане, то наличието на нивото на тяхната само- 
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Таблица 2.  
Резултати от методика за изследване на надеждата (сравне-

ние на двете групи деца) 

  ни-
кога

ряд-
ко 

поня-
кога

много 
често

почти 
ви-
наги 

ви-
наги  

посещавали 
и посеща-
ващи 

1% 4% 28% 14% 33% 19% 100%Мисля, че се 
справям много 
добре с нещата. не посеща-

вали 4% 13% 25% 22% 24% 13% 100%

посещавали 
и посеща-
ващи 

4% 8% 13% 17% 28% 31% 100%
Мога да измисля 
много начини, за 
да получа онези 
неща в живота, 
които обичам. 

не посеща-
вали 3% 14% 28% 10% 21% 25% 100%

посещавали
и посеща-
ващи 

1% 10% 13% 21% 21% 35% 100%
Аз се справям с 
нещата толкова 
добре, колкото 
другите даже на 
моята възраст. 

не посеща-
вали 6% 17% 19% 19% 19% 21% 100%

посещавали 
и посеща-
ващи 

0% 6% 21% 21% 24% 29% 100%
Когато имам 
проблем мога да 
намеря много на-
чини, за да го 
реша. 

не посеща-
вали 7% 14% 20% 11% 18% 30% 100%

посещавали 
и посеща-
ващи 

3% 7% 15% 21% 18% 36% 100%
Мисля, че неща-
та, които съм 
правил(а) в ми-
налото, ще ми 
помогнат и в бъ-
деще. 

не посеща-
вали 7% 10% 21% 11% 17% 34% 100%

посещавали 
и посеща-
ващи 

1% 15% 22% 13% 24% 25% 100%
Когато другите 
са отчаяни пред 
един проблем, аз 
мога да намеря 
начин, за да го 
реша. 

не посеща-
вали 4% 14% 28% 10% 21% 24% 100%

оценка относно скалата на Надеждата може да е породено и от 
други фактори, които са различни от влиянието на заниманията 
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с музика. 
Правейки съпоставка с изследване на Н. Бояджиева, при кое-

то е използвана същата методика, се потвърждава наблюдението, 
че заниманията с музикални дейности повишават в известна сте-
пен самооценката на децата. Анализът показва, че те влияят върху 
самооценката им за начина, по който биха могли да се справят с 
дадена ситуация, да намерят възможност за решаване на пробле-
мите си [Бояджиева, Н., 2007, 151-170]. 

Един от постулатите на теорията на надеждата е, че хората, 
независимо от възрастта си, ще са склонни към развитие на деп-
ресивни състояния при повтарящи се пречки към целта им. Въп-
реки че има биологични предпоставки за някои видове депресия, 
се предполага, че допринасящ фактор за много депресивни про-
цеси е възприятието за невъзможност да се постигне набеляза-
ната цел. Следвайки тази логика, може да се очаква, че децата с 
по-голяма надежда ще бъдат в по-ниска степен депресивни, тре-
вожни, тъжни. Тъй като чрез заниманията с музика през свобод-
ното си време те имат възможност да създават нови контакти, то 
ще бъдат по-социални, по-общителни и ще се възприемат като 
по-малко самотни. Резултатите от настоящото изследване пот-
върждават набелязаната тенденция за ползотворното влияние на 
заниманията с музикални дейности през свободното време за 
емоционалното и личностно развитие на децата. 
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СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ИНТЕРЕСЪТ – 
ОСНОВА НА ПРОБЛЕМА 
ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО 

НА ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНА 

ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ, КАТО ПЪТ 
КЪМ ФОРМИРАНЕТО НА ПЪЛНОЦЕННИ 

ЛИЧНОСТИ 

Рада Стефанова 

LEISURE TIME AND INTEREST – THE BASIS 
OF THE PROBLEM FOR SATISFYING THE 

INDIVIDUAL-PERSONAL NEEDS OF 
STUDENTS IN EARLY ADOLESCENCE 

AS A WAY TO THE FORMATION 
OF FULL-FLEDGE PERSONALITIES 

Rada Stefanova 

Abstract: Adolescent leisure activities can be defined as a 
factor influencing the further development of children in a positive or 
negative way. This leads to the need to engage all those interested in 
researching and organizing appropriate and satisfying interests of 
adolescent activities in their spare time. This report looks at the 
leisure and interest of adolescents in a variety of contexts as a basis 
for meeting their individual personal needs in order to form complete 
personalities. 

Key words: time budget, leisure, interests, activities 

Началото на юношеството може да бъде отбелязано с нача-
лото на пубертета, когато започват множеството промени във 
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физическото и псхическото развитие на детето, които ще доведат 
до пълното съзряване, емоционално, сексуално, физически и 
психически на индивида. Макар и хормонално този процес да 
започва още на 8, 9-годишна възраст, с началото на някои хормо-
нални промени, [Бърк, Л., 2012, с. 342] може да се приеме, че 
същинското навлизане в пубертета, със засилен растеж на тялото 
и започване на сексуалното съзряване, започва приблизително на 
10-11-годишна възраст при момичетата и около 12-годишна въз-
раст при момчетата [пак там, 2012, с. 341-347]. Затова, в настоя-
щия доклад се приема, че децата в начална юношеска възраст са 
на средна възраст от 11 до 14 години, което обхваща учениците 
приблизително от V до VIII клас у нас. Това е време, което е съ-
пътствано от множество промени както на физическо и на пси-
хо-емоционално ниво, така и на училищно ниво. Това е началото 
на период на преход между детството и зрялата възраст, продукт 
на биологични, психологически и социални сили. Актуалността 
и значимостта на проблема за свободното време и интереса на 
учениците в началото на юношеството се обуславя от факта, че 
дейностите в свободното време могат да се възприемат като 
първото стъпало към по-нататъшното развитие на децата в една 
или друга посока, а от там – и за предприемането на необходими 
превантивни мерки в случаите, когато това се налага. Дейности-
те, интересът и удовлетворението от свободното време имат 
важна социализираща роля, а запълването на свободното време 
на децата с полезни за тяхното развитие дейности е нужно да е 
приоритет на родителите, учителите и цялото общество, (по-
подр. вж.: Бояджиева, Н., 18-32) тъй като се явява фактор за по-
нататъшното им развитие като пълноценни личности. 

Свободното време предполага свободен избор на дейности, 
които обаче могат да имат не само конструктивен, съзидателен 
характер, но и обратното – деструктивен, разрушителен харак-
тер.  

Към нстоящия момент биха могли да бъдат изведени три 
групи фактори, които се смятат за определящи, за свободното 
време на учениците: 

• Социално-демографски фактори като пол, възраст, обра-
зователно равнище – завършен клас, местоживеене, етническа 
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принадлежност. 
• Фактори, които определят величината на свободното 

време, като учебната заетост – занятия в училище и самостоя-
телна подготовка, допълнително извънучилищно обучение, до-
машни задължения, грижа за стари, болни или невръстни члено-
ве на семейството, или близки роднини. 

• Фактори, които определят качеството на свободното вре-
ме, като потребности и интереси, ценности, социален статус на 
семейството, масмедиите, институции, културни модели на по-
ведение в свободното време задавани от социалната среда [Чо-
нова, Р., Ганева, В., 2006, 57-58]. 

В своя труд „Свободното време през погледа на учениците 
от община Свищов“, Румяна Чонова и Ваня Ганева разглеждат 
качеството на свободното време в 2 аспеката – обективен и су-
бективен, като за основен обективен показател се посочва разно-
образието на дейностите в свободното време, а за основен су-
бективен – удовлетвореността на учениците от свободното време 
[пак там, 2006, 57]. Юношеството е основен период в развитието 
на личността, когато се формират нравствената култура, ценнос-
тите, вкусовете, предпочитанията и тн. на децата. Затова, този 
етап от развитието и формирането на личността може да бъде 
подпомогнат от включването на децата в подходящи извънклас-
ни дейности, които да подпомогнат развитието и формирането 
на пълноценна личност. Липсата на достатъчно и/или подходя-
щи дейности е възможно да нанесе непоправими щети върху 
формирането на пълноценна личност, които в по-късен етап би-
ха били трудно поправими. 

Все повече в наши дни нараства значението на индустрията 
на свободното време – различните неформални курсове, инфор-
малното образование, компютърните игри, интернет, различните 
приложения за смартфон, таблет, различните клубове по интере-
си и т.н., което води до необходимостта от изясняване на поня-
тието „свободно време“ в модерния свят.  

Явлението свободно време се изследва от различни науки, 
като социология, икономика на труда, на туризма, философия, 
психология, педагогика, етика и др. Концепциите за свободното 
време се появяват когато започва разграничаването на времето, 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 332

по време на индустриалната революция, на работно и такова 
свободно от трудови задължения.  

Науката, която се занимава с разпределението на времето е 
бюджетът на времето. Той изучава човешката дейност, която е 
времево (темпорално) структурирана и ограничена, както и тези 
страни на начина на живот и жизненото равнище, които не могат 
да се изследват със стойностни и натурални показатели [Радев, 
Н., 2007, 5]. Най-често класификацията на дейностите в бюдже-
та на времето се разделя на пет основни групи – работно време; 
извънработно време, свързано с работното; домашен труд и труд 
в личното пространство; задоволяване на физиологични потреб-
ности; свободно време. 

Д-р Владислав Чалъков определя свободното време като 
„културно-историческа категория, която има размити граници, а 
неговото съдържание варира в зависимост от културата и исто-
рическите дадености на едно или друго общество, като отчасти 
репрезентира своята културна същност в езиковия концепт. Съ-
държанието и обемът на този концепт варира и получава разви-
тие в рамките на всяко конкретно общество в зависимост от со-
циалните практики за прекарване на свободното време, наложе-
ни от традиция, култура, както и новите дадености.“ Самото 
схващане на израза „свободно време“ се състои от две съставни 
части – понятието „свободно“, което се асоциира от една страна 
с предствата за празнота, и от друга с предствата за неограниче-
ността – свободен избор, свободна страна, свободна воля. Във 
формулировката на израза „свободно време“ се вижда определя-
нето на това време като свободно, като ако в началото се е възп-
риемало по-скоро като годишно, то днес все повече се възприема 
като такова в рамките на денонощието. Това води до извода, че 
свободното време всъщност е „опразнено пространство, което 
може да бъде запълнено. Свободният избор в най-обобщения 
вид отново подлежи на оценка: свободният избор предполага, че 
човек може да избира свободно между доброто и злото“ [Чалъ-
ков, Вл., 2012]. Така възникват социалните пространства предла-
гащи различни форми и възможности за оползотворяване на 
свободното време, които често са предназначени за деца и юно-
ши, но не винаги са достъпни за тях. Затова днес съществуват 
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множество институции насочени към допълнително образование 
и възпитание на децата, като читалища, езикови школи, клубове, 
спортни зали и тн. Съществуват и т.нар. консуматорски социал-
ни пространства, като кафенета, дискотеки и тн, които не се кон-
тролират от държавата или образователни институции, както и 
социални пространства, структурирани от новите технологии в 
интернет, където се преодоляват традиционните представи за 
пространството и времето, което прави времето прекарано в ин-
тернет мрежата друг тип свободно време – време, прекарано във 
виртуалната реалност. 

Според съвременните подходи към определяне на граници-
те на свободното време и начините за неговото изследване, цен-
ностният аспект на свободното време често е в основата на него-
вата концептуализация, а изборът на дейност зависи от ценност-
ната ориентация на личността. Смята се, че свободното време е 
това време, което е свободно от работа и притежава свои цен-
ности и стремежи, а дейностите на човека са насочени към по-
чивка и към самия себе си. 

Свободното време според Радев е извънработно време, след 
приспадане на времето, използвано във връзка с необходимостта 
да се поддържа биологично съществуване. То е предназначено за 
културно, интелектуално и физическо развитие и почивка на хо-
рата. В зависимост от индивидуалните интереси и възрастта, в 
която е човек, може да включва: посещение на театри, кино, 
концерти, използване на компютри и интернет, гледане на теле-
визия, слушане на радио, четене на вестници, списания, худо-
жествена литература, спортни занимания и разходки, срещи с 
приятели, различни видове отдих и почивка, обществена и соци-
ално-политическа дейност, религиозни занимания и други. Сво-
бодното време е време за обучение, култура, спорт, туризъм, раз-
влечения. То е част от общото време, с което всеки отделен чо-
век разполага за определен календарен период – денонощие, 
седмица, месец и т.н. [Радев Н. 2007, 80] Свободното време спо-
ред бюджета на времето включва дейности, които целят възста-
новяване на работоспособността и развитие на личността, а съ-
що така е и величина, която се получава след изразходване на 
официалното работно време; извънработното време свързано с 
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работата; времето за домашни задължения; това за физиологич-
ни потребности. Според данните, получени при проучване на 
бюджета на времето сред българското население, направено 
2009–2010 г. от НСИ, гледането на телевизионни предавания за-
ема значимо място в структурата на свободното време. Мотива-
ция за отделяне на най-много от свободното си време на телеви-
зията, българското население посочва желание да следи общест-
вения живот, информационна, социално-интеграционна, релак-
сационна функция и др.  

Любомир Попов в „Педагогически аспекти на свободното 
време”, разглежда свободното време от гледна точка на различ-
ните науки с които то се свързва, като Социологията, Икономи-
ческите науки, Медицината и науките, свързани с физическата 
култура и спорта, Статистиката, Лингвистиката, Педагогика, 
Психологията [Попов, Л., 2010, 13-17]. 

Интересът може да бъде разглеждан като основна част, от 
която зависят предпочитанията за дейностите извършвани през 
свободното време от децата в началото на юношеството. 

Според Стаматов интересът е основна емоция, която се 
проявява още от раждането на детето. Независимо от вродения 
си характер, тази емоция може да се развие чрез различни въз-
действия. Интересът поддържа усилието на детето при изслед-
ването на света. Това, което предизвиква интереса, е новостта и 
сложността на събитията и е свързано с един по-широк клас от 
потребности: изследователски потребности, потребност от из-
бягване на скуката, потребност от снемане на неопределеността, 
потребност от действие, жаждата за откритие и разбиране на 
света.  

В „Интерес и обучение” от 1985 г., Бабалова посочва, че 
„Интересът е иманентна характеристика на познавателния про-
цес, насочен към опознаване същността на предметите и явле-
нията, а занимателността е свързана с външната привлекател-
ност, със сензационното, с ефективността, която носи белезите 
на несъщественост“ [Бабалова, Р. 1985, 11]. В същото време в 
процеса на усвояване на обществено-историческия опит се раз-
виват познавателните способности на ученика, изгражда се мо-
делът на поведение на личността, който в голяма степен зависи 
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от индивидуално личностните интереси на личността. Смята се, 
че чрез обучението се изгражда интелектуалният модел на лич-
ността и ако през периода на ученичество детето получи съот-
ветната интелектуална ориентация, то тази ориентация ще му 
помогне в развитието му като личност. За пълноценното разви-
тие на личността интересът има основно значение. В процеса на 
обучението той се проявява като непосредствено познавателно-
емоционално отношение на ученика към характера и съдържа-
нието на учебната дейност, продиктувано от съвпадението на 
мотива и целта на дейността му.  

Възникването на интереса към образователното съдържа-
ние освен индивидуално и възрастово разграничен, е и опреде-
лен от индивидуално-личностните способности на личността. В 
този смисъл той може да се разглежда и като насока към способ-
ностите на личността, което е от огромно значение в обучението 
и образованието на подрастващото население. Насочването на 
учениците в посока, към която проявяат интерес и личностната 
им удовлетвореност в следствие на това са предпоставки за раз-
витието на пълноценна личност. 

Описаните в литературата причини за появата на интереса 
се делят условно на вътрешни, външни и хетерогенни [Бабалова, 
Р., Садовски, 1985, 36-46]. Външните са тези, които произтичат 
от общия ход на научното знание, вътрешните предполагат свое-
образието на интегритета и практическата насоченост на всяка 
наука, изучаваща интереса. Хетерогенните съдържателно са 
провокирани от назрялата и осъзната в практически план потеб-
ност от възпитаване на интереса още в детска възраст. 

Често понятието „интерес“ се приравнява със забавното, 
занимателното обучение. Интересът е вътрешно присъща харак-
теристика на познавателния процес, насочен към опознаване на 
предметите и явленията, а занимателността е свързана с външ-
ната привлекателност, която всъщност не е съществена. 

В „Интерес и обучение” авторите посочват, че Вайземан, 
Вилман, Аккерман, Шопенхауер и др. идентифицират интереса с 
волевите прояви. Характеризират го като действено отношение, 
съдържащо в себе си подбудителна сила за цялостно духовно и 
физическо израстване на детето, но източникът за развитие на 
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детските интереси те свеждат най-вече до вродените свойства. 
За да възпитава интересите на учащите се, обучаващият трябва 
да създава условия за изказване на мнения, изградени от учени-
ците от собствените им наблюдения. 

Интересът отразява обективно съществуващото отношение 
на личността към действителността, което се проявява в резул-
тат на влиянието на реалните условия на живот и дейност на чо-
века. Източниците му са в условията на обществената и социал-
ната среда, която е развиващ фактор за индивида. Вън от връзки-
те с обществения живот, вън от дейността, той не може да има 
реални стимули за развитие. Предмет на интереса на отделния 
човек е само това, което има за него личностно значима стой-
ност, ценност, привлекателност. 

Събитията през пубертета имат своето психологическо 
въздействие върху юношите. Освен по-високите хормонални ни-
ва, отрицателни житейски събития и създадени от възрастните 
ситуации често допринасят за отрицателните настроения на 
юношите. За разлика от горепосоченото, с връстниците си и в 
избрани самостоятелно през свободното си време дейности, 
юношите са оптимистични и добре настроени. Това вероятно се 
дължи на психологическото дистанциране между родителя и де-
тето, което се свързва със съвременния „заместител на физичес-
кото излизане от семейството“ (Бърк, Л., с. 349), обичайно при 
настъпване на сексуална зрялост при приматите и неиндустриа-
лизираните култури. 

Изследванията върху научните разсъждения сочат, че спо-
собността за координиране на теорията и свидетелствата се по-
добрява през юношеството и в зрялата възраст. Младите хора 
постепенно започват да решават все по-сложни проблеми и раз-
съждават върху мисленето си, придобивайки по-зряло метаког-
нитивно разбиране. 

Като последици от познавателните промени през юношест-
вото могат да се посочат: 

− Разсъжденията на юношите върху собственото мислене – 
те мислят повече за себе си и се появяват два изкривени образа 
за отношението между себе си и другия: въображаемата аудито-
рия и личната басня. 
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− Способността на „тийнейджърите да мислят за възмож-
ности подпомага идеалистичните представи, които противоречат 
на всекидневната реалност и „те често се превръщат в открива-
щи дефекти критици“ (Бърк, Л., с 378). 

− В сравнение с възрастните, юношите имат трудности с 
вземането на решения и по-често прибягват до добре заучени 
интуитивни преценки. 

Важен фактор в развитието през пубертета е училището, 
точно в началния етап на юношеството се случват и основните 
училищни преходи, които често са стресиращи за децата, което е 
предпоставка да възникнат проблеми с приспособяването, осо-
бено при учениците с академични и психологически трудности.  

Това, което може да подпомогне положителното развитие 
на учениците в ранния пубертет са извънкласните дейности 
през свободното време. Редица изследвания показват, че дейнос-
ти, които се фокусират върху изкуствата, службата на общност-
та, а не на последно място и професионалното развитие, подпо-
магат различни академични и социални умения и имат дълготра-
ен положителен ефект върху приспособяването. Резултатите 
включват подобрено академично представяне, по-благоприятна 
самооценка и инициатива, намалено антисоциално поведение, 
по-голямо приемане от връстниците и засилен интерес към дру-
гите (Mahoney, L., 502-516).  

Младежите с академични, емоционални и социални проблеми 
е особено вероятно да се повлияят и облагодетелстват от участието 
в извънкласни дейности. В изследване на тийнейджъри с неанга-
жирани родители тези, които се ангажират в извънкласни дейнос-
ти, демонстрират по-ниски нива на депресирано настроение. Ре-
зултатът е най-силен за юноши, споделящи за изпълнено с доверие 
взаимоотношение със съветник в дейността, който е валидизирал 
техните умения и ги е насърчавал да дават най-доброто от себе си. 
С други думи – някой е повярвал в тях, в техните възможности и 
способности. Освен това участието в такива дейности понякога за-
силва свързаността между родителя и тийнейджъра, когато члено-
вете на семейството посещават изложбите, изпълненията или по 
друг начин виждат плодовете от усилията на младия човек 
(Mahoney, L. & Magnusson, D., 123-139).  
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Заключение 
В заключение може да се обобщи, че съобразяването на орга-

низацията на свободното време на учениците в средна училищна 
възраст с техните предпочитания, допринася за удовлетворяване на 
техните индивидуално-личностни нужди и интереси, това от своя 
страна е възможна стъпка към, или част от решението на някои от 
най-наболелите в днешно време проблеми, като агресията в учи-
лище и тревожността, които в повечето случаи са израз на неудов-
летвореност и неразбиране от околните на детето и подрастващия. 
Знанието за това, какви са предпочитанията и интересите на децата 
и кое им помага да се чувстват удовлетворени, от своя страна може 
да даде насоки за създаване на подходящите, конструктивни по ха-
рактер занимания за учениците, които да задоволяват техните нуж-
ди и по този начин да помогнат за развитието на пълноценните 
личности, от които обществото има нужда. Фактът, че в тази въз-
раст, точно в трудния период на юношеството, децата започват да 
се отдалечават от значимите за тях фигури, т.е. най-вече родителите 
и учителите си, е предпоставка същите, предлагайки предпочитани 
от децата занимания, от една страна да помогнат за запазване на 
връзката между дете и значим възрастен и в същото време да пре-
дотвратят прекомерното застояване пред телевизора, смартфона 
или компютъра, които в крайна сметка се оказват едни от не толко-
ва предпочитаните занимания за през свободното време, но едни от 
най-извършваните, поради своята достъпност, но най-вече поради 
липсата на достатъчно алтернативи.  

Това вероятно е така поради различни фактори, като иконо-
мическата обстановка в страната и по-малкото възможности на 
родителите за предоставяне на необходимите предпочитани от 
децата занимания. Фактор е и липсата на доверие от страна на 
родителите към подрастващите им деца и най-вече липсата на 
доверие в самата среда, която в голямата си част не предлага 
почти никакви свободни дейности за подрастващите. Въпреки 
всички тези фактори е важно да се вземат мерки срещу застоя-
ването пред техническите средства, защото освен негативните 
психически последствия, като пристрастяване, интелектуален 
застой и агресия, те могат да подпомогнат и разрастването на 
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другия наболял проблем днес – наднорменото тегло при децата, 
което се получава от прекомерното застояване на едно място и 
води и до други здравословни проблеми като диабет и хиперто-
ния. За целта е нужно да се подхрани интереса на децата към 
спортни занимания, като още в ранна възраст в тях се възпитава 
любов към движението, а в по-късна възраст поддържана чрез 
предоставяне на възможности на децата да извършват предпочи-
таните от тях спортни дейности. Любовта към спорта е необхо-
димо да бъде възпитавана и поддържана не само при момчетата, 
които по природа са склонни към надпревара и физически зани-
мания, а и в момичетата, които въпреки, че проявяват интерес, 
вероятно поради обществените нагласи не биват записвани и по-
ощрявани толкова често да спортуват. По съшия начин е необхо-
димо да се подходи и към останалите полезни и развиващи дей-
ности за децата, като изкуството, карането на колело, конструи-
рането и роботиката, които са обичани и удовлетворителни за 
децата. Възможността децата да извършват тези дейности заедно 
ще подобри и общуването като цяло между децата. 

От всичко казано до тук, може да се заключи, че е от голяма 
важност да се обръща внимание на предпочитанията на децата и 
тяхното удовлетворяване по подходящ начин, с цел да изградим 
и възпитаме пълноценни, уверени в себе си граждани, защото 
само така можем да имаме едно по-светло бъдеще. Отговорност-
та за това е на всички – на родители, общество, държава, и е 
редно всички ние да вземем отношение към проблемите за за-
пълването на свободното време на децата. 
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ДЕМОГРАФСКИТЕ ЗНАНИЯ В ЮНОШЕСКА 
ВЪЗРАСТ – СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМИ 

Геновева Михова, Пенка Найденова 

DEMOGRAPHIC KNOWLEDGE IN 
ADOLESCENCE – SPECIFICS AND 

PROBLEMS 

Genoveva Mihova, Penka Naydenova 

Abstract: The temporal scope of adolescence and the interest in 
it from different scientific directions is presented. The need for 
increased attention to the preparation for the participation of this age 
group in future demographic reproduction in the country is justified. 
The need to preserve the reproductive capacity of adolescents, 
arguing with the dramatically declining Bulgarian gene fund, the 
liberalisation of sex and the change of social norms in this direction, 
as well as the risks associated with Unhealthy lifestyle and a number 
of temptations for young people – drug addiction, alcohol use, 
smoking, etc.  

Key words: Adolescence, reproductive ability, gene fund, 
family planning, demographic knowledge 

Въведение 
Днешните юноши на България и тези, които тепърва встъп-

ват в юношеска възраст са поколението, от което ще зависят ко-
личествените и качествените параметри на населението ѝ към 
средата на века. А както е известно, по прогнози те съвсем не са 
оптимистични. Очаква се да продължи намаляването на населе-
нието и то да се установи към 5.5 милиона. Затова ще доприна-
сят ниската раждаемост и високата смъртност, повишената мо-
билност, имащи за последица несекваща депопулация и обезлю-
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дяване. Затова от гледна точка на демографските специалисти 
юношеската възраст е изключително интересна като предмет на 
изследване, анализи и дискусии относно специфичната ѝ роля в 
бъдещото развитие на демографските процеси и структури. Не 
по-малък интерес представлява за тях характеристиката ѝ като 
възрастова група, съставляваща генофонда на бъдещото демог-
рафско възпроизводство. 

В жизнения път на човека юношеството заема преходния 
период между детството и съзряването му като личност, способ-
на да води самостоятелен и съзнателен живот. Съществуват из-
вестни различия в становищата относно границите на юношест-
вото. Често тези граници се определят между 15 и 23 години, 
между които се обособяват два подпериода – ранно и късно 
юношество. Границите на ранното се заключават между 15 и 18 
години, а на късното – между 18 и 23 години [Социологичес-
кий..., 1998, с. 430]. Други изследователи поддържат мнението, 
че юношеството вече започва по-рано – около 11-та година и 
продължава до 21-та, като обръщат особено внимание на възрас-
товия отрязък 11-16 години. Трети свеждат юношеството в тесен 
смисъл на понятието до периода от 14 до 17 години. Независимо 
от тези различия, несъмнено става дума за значима възрастова 
прослойка и за време, в което се осъществява важен етап от фи-
зическото и психическото развитие на човека. Юношеството има 
неоспорима роля за формиране на нравствените устои на лич-
ността, на светоусещането ѝ като основа на жизнената и граж-
данската ѝ позиция. През този период се изработват основните ѝ 
ценностни ориентации. Сред тях е логично да се търсят първите 
наченки на демографските нагласи и ориентации, които включ-
ват отношението към семейството и обновлението на рода като 
част от ценностната система на човека в зряла възраст. 

Юношеството привлича вниманието на научните специа-
листи от различни нейни направления. Биогенетическите теории 
акцентират върху биологическите детерминанти на развитието, 
под въздействието на които в тази възраст се оформя чувството 
за индивидуалност у подрастващите. Психоаналитичното нап-
равление разглежда юношеството като етап на психосексуалното 
развитие, когато младият организъм е подложен на натиска на 
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инстинктивния приток на енергия под влияние на събуждащото 
се либидо и като време на конфликтност с родителите и общест-
вената среда, чрез което в крайна сметка се търси баланс и хар-
мония на собственото „Аз“ със средата, в която протича утвърж-
даването на самоличността на даден съзряващ млад човек. 
Представителите на психо-генетичния подход поддържат стано-
вището, че източник и движещи сили на развитието по време на 
юношеството са собствените психологически процеси, на които 
те отдават приоритет, без да отричат ролята на протичащите ус-
поредно с тях биологични и социални процеси. Интересът на 
демографите също има своите основания. В тази възрастова 
група, при постигане на определена мотивация и ценностна ори-
ентация, те виждат ресурс в търсене на изход от демографския 
упадък и в постигането на едно по-добро бъдеще за България. 

Основания за повишено внимание към демографската 
култура на подрастващите 

Не се нуждае от аргументация потребността от приобщава-
не на юношите към обществената тревога за осъществяващата 
се деградация в демографското развитие на България. Същес-
твуват обаче и други обстоятелства, които изискват повишен ин-
терес към промените в специфичните особености на тази въз-
растова група.  

Една от тях е свързана с по-ранното сексуално съзряване на 
юношите в резултат на по-доброто им физическо развитие, здра-
вословния начин на живот и хранене. Това по принцип се отнася 
за цялата възрастова група. Сред юношите у нас, принадлежащи 
към етническата общност на ромите съзряват за сексуален живот 
изпреварващо спрямо другите. Ранните сексуални контакти в та-
зи група се възприемат традиционно като нормални и не предиз-
викват безпокойство в семейството и общността. От тази възраст 
често започва съжителството на семейни начала, инициирано и 
поощрявано от родителите, осъществяват се първите раждания. 
Не са редки случаите, когато редовният сексуален живот и пър-
вото майчинство предшестват сексуалното съзряване, не без 
последствия върху неукрепналото физическо развитие и крехко-
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то здраве на девойките [Коцева, Т., Д. Костова, 2007]. Затова 
сред тази категория ромски момичета много често е късно да се 
говори за подготовка за семеен живот, за семейно планиране, 
защото събитията вече са ги изпреварили. Трябва да се има 
предвид и фактът, че в младите възрастови групи относителният 
дял на тази група се повишава и подобни нагласи разширяват 
присъствието си. Благоприятна среда за тях са преждевременно 
напускащите училище ученици от тази етническа общност, без 
да се спазва законовото изискване за задължително обучение в 
образователната система до 16 годишна възраст. 

България за продължителен период заема челно място сред 
страните със сравнително значим дял ранни раждания. За ранни 
те се считат във възрастта на майките до 15 и от 15 до 19 години, 
т. е. в юношеска възраст. Това е резултат от ранните задомявания 
предимно на ромските момичета. При тази етническа група това 
е въпрос на традиция, която се оказва много устойчива спрямо 
съвременната тенденция в европейските страни, включително и 
у нас, за съществено покачване на възрастта за сключване на 
първи брак, надвишаваща вече 30 години. През 1992 г. делът на 
децата, родени при ранни раждания достига до една четвърт – 
24.6%, с което по този показател страната излиза на първо място 
в Европа. Този процент понастоящем е двойно по малък, но не е 
за подценяване. През 2018 г. у нас от майки под 15-годишна въз-
раст са родени 252 живородени деца, а от майки от 15 до 19 го-
дишна възраст – 5 939 живородени деца. От друга страна не би-
ва да остава незабелязано, че немалка част от тази категория 
млади момичета и жени са стигнали до идеята да преосмислят 
репродуктивното си поведение в посока на преобладаващия в 
Европа и у нас социален модел на майчинство. Те се нуждаят от 
ново равнище на демографски знания, здравна култура и инфор-
мираност по семейно планиране, за да могат да го осъществят. 

Обезпокоителен е фактът, че за голяма част от жените у нас 
абортът все още служи като механизъм за регулиране на ражда-
емостта и се практикува от голяма част от тях. Така се стига до 
феноменът направените аборти през някои от годините да над-
вишават броя на ражданията. За 2017 г. абортите по желание, 
направени в здравни заведения у нас, са 24 287. При девойките, 
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несвързани със семейни съжителства, появата на бременност 
обикновено е нежелана и освобождаването от нея става най-вече 
чрез аборт, без да могат да се предвидят последствията за бъде-
щите възможности за майчинство. 

Свидетели сме на съществени промени в обществените 
норми и отношение спрямо личния живот и интимната сфера на 
човешките отношения. Отдавна у нас са изживени патриархал-
ните отношения, консерватизмът и редица стереотипи и ограни-
чения, битували в обществената и семейната среда преди прехо-
да. В подкрепа са редица неолиберални схващания и концепции 
за неприкосновеността на личния живот и на решенията в тази 
област. Либерализацията на секса снижава границите на въз-
растта и първите сексуални контакти. При тази ситуация инфор-
мираността относно предпазването от бременност, от заболява-
ния, предавани по полов път, от психически травми, породени от 
лични драми и разочарования стават особено необходими.  

Налице са редица размествания в ценностната система и в 
предпочитанията за личностно развитие, които изместват от 
плановете на младите хора нагласите за създаване на семейство 
и отглеждане на деца. Разколебан е самият инстинкт за възпро-
извеждане, една от най-естествените функции на човека. Проби-
ва си път непознатото доскоро явление съзнателно бездетство. 
Новото поколение в юношеска възраст е свидетел на тези про-
мени и изпитва въздействието на проявяващите се нови тенден-
ции. От такива съображения все повече се налага да погледнем 
на тази подрастваща генерация като на ресурс в бъдещото де-
мографско развитие на България и да направим така, че той да се 
превърне в реален и надежден [Михова, Г., 2013, с. 212-230]. 

Истанбулската концепция разбуни духовете в една друга 
насока. Измествайки разговорите за принадлежността към опре-
делен пол от детството в по-късен етап, те всъщност биват на-
сочвани към ранното юношество. Официонализирането на тре-
тия пол в редица страни вещае много неизвестности относно 
въздействието му върху демографските нагласи и ориентации, 
които е естествено да започнат формирането си в тази възраст. 
Допускането, популяризирането и дори стимулирането на едно-
половите бракове в редица страни на практика означава изключ-
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ването на тази категория млади хора от демографското възпро-
изводство, а отглеждането на приемни деца в тях крие риск от 
подражание и възпроизвеждане на този модел.  

Опазването на репродуктивните възможности – 
обществен и личен проблем още от юношеска възраст 

Възпроизводствените възможности на човешките индивиди 
са основен фактор за възникването на живота и продължението 
на рода. Развитието на човечеството е процес на обновяване и 
смяна на поколенията, в който те участват със своите биологич-
ни и социални характеристики. Способността на отделния инди-
вид за възпроизвеждане е природна заложба и дар, но за опазва-
нето ѝ са необходими грижи и отговорност както от страна на 
обществото, така и от страна на самата личност. Световната 
здравна организация (СЗО) е обявила за свой специален приори-
тет охраната на репродуктивното здраве, определяйки го като 
способност на хората да водят отговорен, удовлетворяващ и бе-
зопасен полов живот, реализирайки възможността си да възпро-
извеждат рода си при свобода на избора и личните решения в та-
зи област. Специалистите определят 12 основни фактора, от кои-
то зависи репродуктивното здраве, които служат като ориентир 
за политиките в тази област. Основополагащи между тях са рав-
нопоставеността на жените и преодоляването на икономическата 
и социалната дискриминация, усъвършенстването на методите 
за планиране на семейството, обгрижването на бременността и 
безопасното майчинство, законодателното обезпечаване на абор-
тите от медицинска гледна точка, профилактиката на инфекции-
те на детеродните органи. Между тях със специален акцент е от-
белязано половото възпитание на подрастващите, ограничаване-
то на разпространението на вредните видове сексуални практи-
ки, отчитането на екологичните и професионални фактори, вли-
яещи неблагоприятно на репродуктивното здраве и др. 

Поставяме с голяма сериозност този проблем, защото у нас 
са налице редица обстоятелства, които го правят особено остър 
и актуален. 

Както е известно, един от рисковите фактори за запазващия 



ГЕНОВЕВА МИХОВА, ПЕНКА НАЙДЕНОВА 

 347

се вече три десетилетия отрицателен естествен прираст е сис-
темно ниската раждаемост в страната, далеч под равнището на 
заместване на поколенията. Освен от измерителите, характери-
зиращи фертилното поведение, раждаемостта зависи и от пока-
зателите, свързани с изменението на съвкупността, съставлява-
ща биологичните ѝ основи. Това са наличните и бъдещи родил-
ни контингенти на дадена страна (жените от 15 до 49 години) и 
особено групата от 15 до 34 години, които реализират около 95% 
от всички раждания. За източноевропейските страни като цяло 
намаляването на родилните контингенти е с около 14%, а на 
младите жени – с около една пета (20%). Редукцията на тези 
жизнено важни за възпроизводството на населението функцио-
нални групи в България се оценява като драматична. Това е 
страната в Източна Европа с най-голям упадък на този показател 
– само за периода 1990–2013 г. биологичната основа на раждае-
мостта – жените в детеродна възраст – у нас спада с 22%, а на 
групата 15-34 г. – с 27%. В абсолютен брой става дума за нама-
ление от 550 000 жени.  

Друга много важна тенденция е увеличаването на хетеро-
генността на отделните функционални групи по признака етни-
ческа принадлежност. Проследена по данни от преброяванията 
през 1992 и 2011 г., тя ни разкрива, че през този период родил-
ният контингент на българската народност е намалял с 477 000, 
на турската – с 60 000, на другите етнически групи – с 19 000 и 
че само при ромската етническа общност има увеличение с 
6 000 жени. Промените в дела на младите жени (15-34 г.) в ро-
дилните контингенти засяга всички етнически групи, но при 
турския и ромския етнос по данни от преброяването през 2011 г. 
равнищата остават изключително високи и благоприятни за 
раждаемостта (съответно 57.7% и 65.6%). Жените от ромската и 
турската етническа група, които са само 7% и 10% от жените на 
възраст 15-34 г. раждат съответно 16% и 14% от живородените 
деца у нас от тази по-млада фертилна група, докато младите 
българки, които са 82% от тази съвкупност са родили само 70% 
от общо живородените деца на групата. 

Намаляващият фертилен контингент недвусмислено налага 
потребността грижите и заинтересоваността от страна на общест-



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 348

вото и семействата за опазване на детеродните способности на 
девойките и юношите да започват още от юношеска възраст. Вече 
стана дума от какво е продиктувано това в национален план. Но 
този проблем има своята рефлексия и в семейната среда. Когато 
детето е само едно в семейството, а поради различни обстоятелст-
ва то се окаже с проблеми относно създаването на потомство, то-
гава под угроза попада самото продължение на рода. Тук следва 
да се има предвид риска от стерилност и последствията от нея. С 
такъв проблем у нас реално се сблъскват 10-12% от младите се-
мейства, като тенденцията е на нарастване на относителният им 
дял. Бездетните семейства в България наброяват около 250 хиля-
ди. В преобладаващата част от случаите стерилността е заложена 
биологически. Но не са малко случаите, в които тя се придобива 
вторично поради прекарани заболявания, нездравословен начин 
на живот, извършени аборти в ранна възраст или по други причи-
ни [Коцева, Т., Е. Димитрова, 2014]. Предпоставки за проява на 
стерилност стават редица съвременни екологични проблеми, кои-
то не са познавали предшествениците ни. Опасност за бъдещото 
майчинство създават ранните сексуални връзки, безразборната 
смяна на партньорите, придобитите по сексуален път венерически 
и други заболявания, които увреждат плода или се предават по 
наследство. По данни на СЗО един на 20 юноши ежегодно се за-
разява от болести, предавани по полов път. Либерализацията на 
сексуалния живот и промяната в обществените норми спрямо ин-
тимния живот, съществено снижават границата на първите сексу-
ални контакти. При отсъствие на знания за контрацепция, те често 
водят до аборти в ранна възраст, създаващи риск за бъдещо май-
чинство. Според изследвания на СЗО една трета от момичетата на 
юношеска възраст не ползват предпазни средства по време на 
първата полова близост. Когато сексуалните контакти изпреварват 
придобиването на елементарна здравна и сексуална култура, те 
крият особени рискове не само за репродуктивното здраве, но и за 
живота. Повече от 50% от всички случаи на заразяване с венери-
чески заболявания се случват на хора във възрастта до 25 години. 
Широкото разпространение на някои вредни привички като тю-
тюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици и др. води до ув-
реждане на още неукрепналата физика и психика на младия орга-
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низъм, до влошаване на здравния му статус, което в крайна сметка 
се отразява върху възможността за износване на здрав плод и 
раждане на здраво и жизнеспособно дете. Последиците от подоб-
ни въздействия, които още повече стесняват намаляващия генети-
чен фонд на нацията ни, се превръщат в допълнителен фактор за 
задълбочаване на демографския ѝ упадък. В личен план проявите 
на стерилност и трудностите във възпроизводствения процес са 
свързани с дълбоки разочарования от неосъщественото майчинс-
тво, с душевен дискомфорт, а в много случаи и с последващи кри-
зисни ситуации и разтрогване на семейството. 

Тук несъмнено става дума за равнището на демографските 
знания и сексуалната култура на тази категория млади хора в пред-
дверието на зрелостта и за необходимостта изграждането им да за-
почва в съответствие със снижаващия се праг на встъпването в 
юношеството. Традиционно у нас в тази област битуват много не-
достатъци и несъвършенства. Цели поколения израснаха в ситуа-
ция на безпросветност в тази насока при доминацията на пълни та-
бута по тези въпроси. Редица опити да се навлезе в тази проблема-
тика останаха безрезултатни заради примитивизма и елементарно-
то ѝ представяне. Не се стигна до усъвършенстването на методики-
те, чрез които тези знания да бъдат застъпени както в учебните 
програми, така и в извънкласната дейност. Дейността в тази насока 
трудно се вмества като предмет на педагогиката, а целият контин-
гент на юношите е в училището и там е най-естественото място за 
провеждането на образователна и просветителска работа в тази на-
сока. Безспорно тук липсва целенасочена дейност преди всичко с 
педагогическите колективи, за да им се даде необходимата инфор-
мация за протичащите обективни тенденции, за политиките и при-
оритетите в тази област, за мерките, чрез които се търси смекчаване 
и хармонизиране на процесите. Само солидно подготвени, учите-
лите ще съумеят да стимулират познавателния интерес на младите 
хора към този стратегически за България проблем, ще дадат тласък 
на заинтересоваността на юношите относно необходимите в тази 
възраст демографски знания, ще допринесат те да осмислят значи-
мостта на това знание. 

Не по-малка е отговорността на здравната система за подго-
товка на юношите за сексуален и семеен живот, за опазване на 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 350

детеродните им способности, бременностите и отглеждането на 
новородените деца. Поради голямата социална диференциация, 
остават цели прослойки, които поради бедност, неинформира-
ност, невежество се самоизключват от здравната ни система и 
остават без достъп до нея. Половината от ромите не ползват 
личните си лекари. Профилактиката не е позната за голяма част 
от тях, включително и на репродуктивните органи. За женския 
организъм, със заложените в него репродуктивни способности, 
отсъствието на достъп до здравни услуги в още по-голяма сте-
пен се отразява негативно. Бременност и майчинство без здрав-
ни грижи и лекарски контрол ни отвежда век назад. По причина 
на условията, в които протича бременността и на здравния ста-
тус на голяма част от жените в ромската общност, спонтанните 
аборти там са повече, по-често се раждат нискотегловни деца, 
по-висока е детската смъртност. Има потребност училищното 
здравеопазване да се фокусира в по-голяма степен върху визира-
ната проблематика, да спечели доверието на контингента си в 
юношеска възраст, за да изпълнява пълноценно ролята си на це-
нен и необходим консултант в тази интимна за всеки човек об-
ласт.  

Заключение 
Поставяйки въпроса за потребността от демографски зна-

ния в юношеската възраст, ние се докосваме се до един проблем, 
чиято актуалност е безспорна, но по който социалната практика 
е далеч от необходимите реакции. На практика допускаме най-
младото поколение да стои далеч от едно от най-големите пре-
дизвикателства за България, от което зависи съдбата на нацията 
ни, продължението на рода български, а защо не и неговата соб-
ствена съдба като генерация. За предишните поколения патрио-
тизмът и общественият им дълг имаха други измерения. За 
днешните млади хора е достатъчно да осмислят и изпълнят ми-
сията си в решаването на демографския проблем, за да бъдат 
достойни граждани на Отечеството си и да му осигурят стабил-
ност и балансираност в развитието на населението като фактор 
за бъдещ икономически и духовен растеж. 
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СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА АГРЕСИЯТА 
В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ 

Стоянка Н. Коева 

SOCIAL- PEDAGOGICAL DETERMINANTS 
OF AGGRESSION IN THEMODERN SCHOOL 

Stoyanka N. Koeva 

Abstract: The purpose of the paper is to state the place and role 
of aggressive behavior in the overall formation of a schoolchild’s 
character substantiate the determinants of behavioral aggression in 
his winnowing recognition within the community of children, as well 
as examine the dependences of aggressive behavior and his 
preparation for professional and career prosperity. 

Based on theoretical research and the use of diagnostic 
methods, there appears to be a major tendency to dominate and of 
increased aggression, not as a result of the lack of attention, care, 
chances of winning recognition or understanding but of aggression as 
the multiplication of behavioral of prosperous parents displayed by 
children and responses who are taken very good care of and whose 
wishes and needs are well satisfied. 

Key words: aggression, school, social and pedagogical deter-
minants 

Резюме: Предложената тема има за цел да разкрие мястото 
и ролята на агресивния стил на поведение в цялостното форми-
ране на личността на ученика, обосноваване детерминантите на 
поведенческата агресия при утвърждаването му в детската общ-
ност и проучване зависимостите на агресивното поведение и 
подготовката за професионално и кариерно проспериране. 

В резултат на теоретичното проучване и прилагане на диаг-
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ностични методики, като водеща се очертава не тенденцията на 
доминиране и нарастване на агресията като резултат от липса на 
внимание, грижа възможности за утвърждаване, неразбиране, а 
агресията като мултиплициране на поведенческите реакции на 
преуспели родители. 

Ключови думи: агресия, училище, социално-педагоги-
чески детерминанти 

Анализът на процесите на формиране личността на ученика 
и подготовката му за живот и дейност в глобализиращия се, за-
бързан свят, извежда на преден план някои тенденции на утвър-
ждаване на агресивно поведение в училищни условия. 

Изходна методологическа постановка е, че агресията и аг-
ресивността са преди всичко социално детерминирани и свърза-
ни със социалните характеристики на личността (1,7). По своята 
същност човешката агресия е вид поведение или отношение кое-
то нанася вреда на другия. В същото време агресията, носеща 
силни базисни биологични детерминанти като предпоставка за 
оцеляване, но социално мотивирана, тя се вгражда в насоче-
ността на личността като най-сериозното основание, в името на 
което човек живее (1,7,8). 

Актуалността на проблема се обуславя от следното. Мно-
гостранно са разкрити биологичните детерминанти на агресията. 
При задълбоченото обосноваване на социалните характеристики 
на човешката агресия, като първо причини за нея се извеждат, 
липсата на грижи, внимание, неуважение на личността, фруст-
рацията, невъзможността за изява и други. Т.е агресията се свър-
зва с невъзможността на човека за оптимална реализация и со-
циализация.  

Всъщност в днешни условия агресивното поведение и агре-
сивността, като социално свойство на личността много често се 
явява път и начин за утвърждаване в общността, за професио-
нално и кариерно проспериране. Те характеризират обществено 
приет модел на поведение. 

За това обект на теоретико-диагностичния анализ са юно-
шите, социализиращи и утвърждаващи се чрез агресивното по-
ведение. 
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Предмет на изследвани е социално-педагогическата обус-
ловеност на агресията и агресивността в подготовката на юно-
шите в съвременното училище за личностно формиране и соци-
ална и професионална реализация. 

Целта е насочена към разкриване характера на взаимодейс-
твието на социално-педагогическите детерминанти на ученици-
те при поведенческата агресия и утвърждаването им в ученичес-
ката общност и подготовката им за живота. 

В основата на теоретичния анализ и предложените диагнос-
тични методики стоеше хипотетичната идея, че не фрустрацията, 
ощетеността, невъзможността за реализация провокират агре-
сивното поведение на юношите, а сериозни и сложни механизми 
и процеси на социално педагогически въздействия, влияния. Те 
предлагат и пораждат агресивни модели на поведение у различ-
ните групи бъдещи специалисти.  

Тенденцията към засилване на агресивността в съвремен-
ното общество провокира дългогодишните, теоретични проуч-
вания и сериозни опити за изследване на същата в педагогичес-
ката реалност чрез дискусии с учители-специализанти, анкети с 
ученици и учители, интервюта, беседи, методи на скалите, ре-
ферати и дипломни работи (4,6). Обосноваването на една недос-
татъчно утвърдена в литературата и тревожна картина в учили-
ще криеше редица изпитания. 

Теоритико-диагностичния анализ предполага съчетаване на 
системно-структурния и функционалния подход и анализ при 
обосноваване взаимодействието между социалните и педагоги-
ческите детерминанти на различни нива в социално-
педагогическата система. 

Разкриването на социалната детерминация на агресията в 
училищни условия предполага обосноваване на мястото и роля-
та на социалните фактори на различни нива. 

На макроравнище най-високо стои глобализацията в съвре-
менния свят и нейните проекции в нашето общество, в съвре-
менното училище и съвременния ученик. 

Очертаните от Алвин Тофлър процеси на ускорение на съ-
битията, на временност на явленията на непрекъснато повиша-
ващата се новост в всички сфери на обществения живот поста-



СТОЯНКА Н. КОЕВА 

 355

вят съвременния човек в нечувано сложна ситуация разгръща се 
изключително сложно противоречие.  

Водеща, най-голяма ценност в тази нова цивилизация е 
знанието. В същото време в този завихрен свят в духовния жи-
вот на човека закономерно настъпва процес на обездушаване 
(10). Тези промени в обществения и индивидуален живот на 
съвременния човек са основата, съвкупния ефект на процесите 
на XXI век, които благоприятстват, отключват и пораждат тен-
денциите на напрежение, конкуренция, нетолерантност и агре-
сия в отношенията и поведението на живеещите в глобалното 
село. 

Така тенденциите на живот в новата цивилизация проекти-
рат и благоприятстват проявите на агресия в живота на хората. 
Най-добре това може да се проследи в социалната структура и 
функционирането на нашето общество. 

Анализирайки съвременната реалност, учените разкриват 
една изключително сложна и противоречива социална ситуация 
всички сме свидетели на сложни, мъчителни социално-
икономически и духовни процеси в преходния период на Бълга-
рия, които също детерминират агресията в обществения живот в 
т.ч. и в училището.  

По повод своята 75-годишнина големия български писател 
Антон Дончев посочи, че никога в историята на България не са 
се противопоставили богати на бедни както сега. Никога в исто-
рията на България не е имало нетърпимост, непоносимост, не-
възприемане поведението на другия както е днес в България. 

Тази нетърпимост нетолерантност битува в отношенията 
между партии, социални групи, личности. 

Йорданка Зографова, въз основа социално-педагогически 
изследвания обосновава като трайна тенденция засилване на аг-
ресивността на българина в условията на преход (5). 

На макроравнище корупцията, засилващата се криминоген-
на вълна, възможността по незаконни пътища за преуспяване, 
имущественото неравенство, поляризацията на бедни и богати и 
други съществени особености на преходния период пораждат 
такива значими характеристики и предпоставки, които обусла-
вят, подпомагат и насочват младите хора и учениците към агре-
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сивни стратегии на поведени. 
Надниквайки в процеса на персонифицирани на гореизло-

жените тенденции и характеристики на съвременното ни общес-
тво в индивидуалния живот на човека, швейцарски и български 
учени изследват и доказват, че България е в състояние на аномия 
(3). Това означава, че се разгръща една тревожна картина по от-
ношение ценностната система на българина. Старата такава е 
девалвирала. А нови ценности, нови значими качества и общес-
твено полезна и конструктивна насоченост на духовния облик на 
българина не е създадена. Прекъсната е връзката между систе-
мите от ценности. Липсва приемственост при това състояние аг-
ресивността нетолерантността и други стават водещи в името на 
това което живее човека. А когато агресивността стои в основата 
на типологията на личността, трудно намират място общочо-
вешките ценности. 

Търсейки субординацията между глобалните, планетарни 
тенденции на живот и дейност на развитите и развиващите се 
общества, определяща е тенденцията на разгръщане на основно-
то противоречие на нашата планета в съвременния свят. З.Б. 
Бжежински го определя като основно противоречие между мал-
кия брой жители на планетата, които владеят огромни богатства 
и огромния брой, милиарди бедни, без всякакви средства за об-
разование и оцеляване. Тези огромни популации, които са нег-
рамотни, необразовани трудно оцеляват. Тяхното отношение към 
богатите е враждебно, агресивно. Това поражда недоволството, 
съпротивата, локалните войни, борбата за права, тероризъм. По-
ради това авторът допуска, че е възможно процесите на глобали-
зиращия се свят да излязат извън контрол (2).  

Гореизложеното в най-голяма степен очертава водещата ро-
ля на имущественото неравенство като източник на агресия и в 
училище.  

Персонификацията на качествените особености и характе-
ристики на обществото в най-широк план се разгръща в семейс-
твото. На микроравнище те се характеризират чрез утвърждава-
не на също непедагогически модели на поведение на самите ро-
дители. 

Семейството е основната социална единица и най-
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благоприятната среда за социализация и възпитание на децата. 
Там се разгръщат най-богата гама и значими отношения между 
родители и деца. Там съществуват най-благоприятни възмож-
ности за подготовка на последните за живота. Поради това се-
мейството е основен фактор за разгръщане, за генериране на аг-
ресията и агресивността у учениците (4, 8). 

Стои въпросът. До колко и как семейството участва в фор-
мирането на агресивното поведение в ценностната система на 
юношите? 

В резултата на проведеното под мое ръководство анкетно 
проучване на 150 средношколци от професионалните гимназии в 
гр. Пловдив се очертаха следните основания (4).  

На първо място е биологичната връзка и емоционална бли-
зост между деца и родители. 

На второ място е богатството и неповторимостта на отно-
шенията, общуването между родители и деца.  

Механизмът и закономерностите на възпитание, на преда-
ване и усвояване на ценности идеи и опит. 

В основата стои подражанието при овладяване и предаване 
моделът на поведение от родителят на детето. 

И ако родителите са неправомерно забогатели, не съблюда-
ват морални норми, законови разпоредби, държат се агресивно, 
безпардонно, неуважително, този поглед към света, този подход 
към другите и опитност се предава и на децата. Чрез подражани-
ето, подкрепата, одобрението, детето усвоява агресивния стил на 
поведение. 

Същественото в случаи е това, че то овладява агресивно, 
грубо, нетолерантно поведение по образец на поведението на 
родителя в обществото, (на макроравнище), на неговото профе-
сионално реализиране и механизъм на проспериране.  

Последното хвърля мост между имущественото положение 
на неправомерно забогателия родител, неговото нетолерантно, 
безпардонното и агресивното му поведение, съзнанието му че 
всичко му е разрешено и подобен стил на поведение и отноше-
ние на неговото дете. За това всички анкетирани ученици, учи-
тели и дипломанти посочват деца с агресивно поведение, които 
са предимно на забогатели родители. Т.е. колерацията между бо-
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гатите (неправомерно забогателите) и агресивното поведение на 
техните деца е на лице (4, 9, 11). 

Гореизложеното се потвърждава и от проучване ценностно-
то отношение при избор на професия на сто и петдесет ученици 
от Професионална гимназия по хранителни технологии в гр. 
Асеновград (6). От 26 качества, учениците поставят агресията и 
парите на последно място като основание за избор и упражнява-
не на професията. При биографичното проучване стана ясно, че 
на нито един от анкетираните родителите не са в групата на 
много богатите. Не е основателно становището, че агресивност-
та на децата е в резултат на прекомерната заетост и на бедни и 
на богати родители. Закономерност е овладяването и възпроиз-
веждането на моделът на поведение на родителите от децата. 

Училището, заедно със семейството, е основен фактор при 
възпитанието на учениците. На микроравнище в социално-
педагогическата система богатството на връзките му с общест-
вото и семейството и педагогическите възможности за оползот-
воряване на социално значимите влияния го издигат като водещ 
детерминант управление на цялостното развитие и формиране 
на учениците. 

Съвременното училище обаче е в изключително сложна и 
противоречива социално-педагогическа ситуация (9, 11). Това 
определя готовността и възможността му да реализира актуал-
ните цели и задачи. 

Противоречивостта с особена сила се отнася и до ролята и 
функциите му по отношение на агресивното поведение на опре-
делена категория юноши. 

В какво се проявява тази сложност и противоречивост? 
Училището е компонент на социалната структура на общество-
то. Като такова то носи качествените характеристики на типа 
общество. Съвременното училище носи всички особености на 
преходния период. В него всички субекти участват в учебно въз-
питателния процес като субекти на преходното общество. 

Противоречивостта на педагогическата ситуация се проявя-
ва в различни направления. 

Директорите, част от които са назначени по политически 
признаци, най-често са свързани с тази не голяма но съществу-
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ваща част новобогаташи и не са в състояние да се противопоста-
вят на този агресивен, внесен в училище чрез синовете и дъще-
рите морал.  

В Търговската гимназия на град Стара Загора ученик с по-
слаб успех може да бъде приет, ако родителите му направят „да-
рение”. 

Учителите ръководят педагогическия процес от позицията 
на недооцени и трудно оцеляващи граждани. Много често те или 
дават частни уроци на децата на преуспелите родители, или по 
друг начин зависят от последните ако забогателите са във власт-
та, или в сенчестия бизнес. 

Най-тревожно е положението при взаимодействието и об-
щуването между самите ученици. 

Никога до сега имущественото състояние на родителите не 
е оказвало определящо влияние върху педагогическото и между-
личностното взаимодействие и общуване в ученическите общ-
ности. 

Изследването на Кольо Колев, А. Бонжалов и други нед-
вусмислено показва отражението на икономическото състояние 
на различните категории семейства върху възможността на уче-
ника да се образова и да се социализира и да заеме определена 
позиция и роля между личностните отношения (11). 

Учениците участват в системата на педагогическите взаи-
модействия от позицията на деца на безработни, бедни или пре-
успяващи родители. 

В следвания от нас аспект на анализ се налага извода за съ-
ществуването на социално-обословени предпоставки и условия 
за агресивно поведение на определена категория ученици, които 
са деца на богати родители.  

Проекцията на анализа на ситуацията в семействата на оп-
ределена категория забогатели, които изповядват и предават на 
децата си агресивен модел на поведение в педагогическата реал-
ност доразкрива на проявлението на усвоеното от съответната 
прослойка родители в училище.  

Изследванията показват, че във всяка детска общност има 
ученици с агресивно, безпардонно поведение. На въпросът 
„Познавате ли хора с агресивно поведение, 86,84% от анкетира-
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ните юноши посочват, че познават такова поведение сред своите 
съученици. А 65,79% от възрастните потвърждават същото ста-
новище.  

На въпроса „Имали във вашия клас ученици, които се дър-
жат агресивно? 63,16% от анкетираните отговарят, че има. 

Това показва, че агресивно поведение демонстрират около 
2/3 от учениците в един клас.  

Тоест агресията е изключително разпространена (4). 
Усвоения модел от родители, чиито ценностна система включ-

ва съзнанието за непогрешност, за това че всичко е позволено, наб-
людаваме в проявите на различните видове агресия. Ценностния 
аспект в поведението на тази категория ученици е демонстрацията, 
внушението и дълбокото убеждение, че това е начина, пътя, меха-
низма на утвърждаване и проспериране в обществото. 

Тази деструктивна ситуация се разгръща с непедагогически 
измерения проявления и последици.  

Една част от наблюдаващите и потърпевши ученици откри-
ват нови възможности и перспективи за проспериране без инте-
лектуално развитие и самоусъвършенстване. Те започват да под-
ражават.  

Друга група ученици се чувстват дискомфортно без само-
чувствие на фона на демонстративното, безпардонно самодовол-
ство и агресивност съществуващите материални затруднения се 
преодоляват по болезнено.  

Агресивността на трайно свойство на личността, проявена 
в училищния живот поражда агресивност. 

В резултат на по-ранно апробиране и съпоставителен ана-
лиз се налага извода за утвърждаване на тревожни тенденции на 
устойчивост и разширяване на контингента на ученици, осъзна-
ващи и приемащи агресивното поведение като механизъм и път 
на утвърждаване и проспериране в живота.  
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ЗА НЯКОИ ПРАВОСЛАВНИ ИНИЦИАТИВИ 
В ПОДКРЕПА НА ЮНОШИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

И РУСИЯ 

Елена Давчева 

ABOUT SOME ORTHODOX INITIATIVES 
IN SUPPORT OF ADOLESCENTS 

IN BULGARIA AND RUSSIA 

Elena Davcheva 

Abstract: The report focuses on adolescence as a complex 
transition from childhood to adulthood. The adolescents need an 
ongoing support in order to develop their spiritual and moral 
potential. Individual initiatives of Orthodox support on the part of the 
Bulgarian and Russian Orthodox Churches are considered – in 
various forms and at different levels. Collaboration has been 
addressed as an innovative form of spiritual support. Hard work is 
needed to amalgamate youth initiatives into an integrated educational 
and instructive system. Only then will adolescents find the right path 
to a better, meaningful life. 

Key words: adolescence, orthodoxy, support, morality, spiritua-
lity, collaboration, Bulgaria, Russia, initiatives 

Юношеството е най-важното и определящо време в човеш-
кия живот. Върху положените в детството основи предстои да се 
строи дом, в който да протече животът до смъртта. Ако чертежи-
те и пресмятанията са грешни, домът ще рухне. Това е и призва-
нието на юношеството, да намери верния път от детството към 
зрелостта. 

Юношеството е това време, през което човек търси себе си, 
своето място в живота, старае се да разбере смисъла на живота. 
Страшно е, ако този живот е безсмислен. Някои от юношите се 
стараят да живеят по законите на истината и това ги предпазва 
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да попаднат в блатото на пошлостта. Те са способни да обичат, 
да се радват на красотата на света, природата. Други грешат, ко-
пират образа на живот на своите съвременници, който често е 
порочен, далеч от истината и се оправдават, че всички живеят 
така. За съвременния човек в „достойния живот” са включени 
главно материалните атрибути на щастието и това води до зло, 
потребление, егоизъм, а не към добро, сътворение, любов. Но 
егоистът не може да бъде щастлив, който върши зло вреди и на 
себе си. С други думи, той попада в парадоксална ситуация: 
„колкото повече човек се стреми към самоутвърждаване, приз-
нание, толкова по-малко той се оказва удовлетворен” [Коган, 
2019]. Днешният юноша се крие в своя „киберсвят”, в който се 
абстрахира от проблемите на обкръжаващата го действителност. 
И вече не може да усеща света такъв какъвто е, всичко става не-
реално, често не забелязва хората около себе си, забравя за свои-
те задължения. Това е страшно. 

Духовно-нравственото възпитание на юношите е едно от 
приоритетните направления на православната дейност и в Бъл-
гария, и в Русия. В днешно време особено остро стоят въпросите 
за организацията на активната църковна работа. Благодарение на 
мисионерските усилия на православната Църква, младото поко-
ление трябва да чуе от духовниците и вярващите връстници жи-
ви и убедителни отговори на своите търсения и въпросителни, 
да намери в Църквата истинските ценности и надеждни жизнени 
ориентири, да получи необходимите условия за разкриване на 
своя вътрешен, духовно-нравствен потенциал [http://hramer 
mogen.ru]. 

Православните инициативи в подкрепа на юношите в Бъл-
гария и Русия са разностранни и многообразни. Едни от тях са 
организирани от Православните Църкви на синодално, епар-
хийско, архиерейско, енорийско ниво, други са плод на съработ-
ничество между църквата и други организации. Настоящото из-
ложение не цели търсенето на всички форми за работа с юноши-
те, нито пък сравнения и оценки, а просто да се посочат някои 
интересни инициативи.  

Духовно-просветният център „Св. Архангел Михаил”  
[http://www.arhangel.bg/] е пространство за осмисляне на пра-
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вославната вяра чрез разнообразни дейности, голяма част от ко-
ито са насочени към младите хора на Варна. От 2015 г. от Цен-
търът е подета инициатива за ежегодно провеждане на Младеж-
ки ораторски форум „Св. Климент Охридски” [http://www. 
arhangel.bg/, https://dveri.bg/, http://pravoslavieto.org/]. В същност-
та си това е индивидуално ораторско състезание за ученици, ко-
ето включва представяне на две речи и събеседване с журито. 
Едната реч е по предварително зададена от организаторите тема, 
а за втората реч темата е по избор на участника. Всяка реч тряб-
ва да бъде не по-дълга от 5 минути. След представянето на речи-
те и събеседването, участниците се оценяват от журито по пред-
варително определени критерии. Форумът си поставя редица це-
ли, свързани с юношите: задълбочаване на познанията им по 
български език, история и литература; развиване на словесни 
способности, творчески умения и умения за представяне пред 
публика; стимулиране и развитие на личностните качества; при-
добиване на лидерски качества и умения; развиване на социал-
ните контакти и изяви на личността; изява на способностите на 
ученика в областта на ораторското майсторство и творческото 
мислене.  

Младежкият ораторски форум се организира по инициатива 
на Духовно-просветен център (ДПЦ) „Св. Архангели Михаил” с 
благословението на Варненския и Великопреславски Митропо-
лит Йоан; със съдействието на Дирекция „Образование” на Об-
щина Варна; с разрешението на Регионално управление на обра-
зованието – Варна; със съдействието на директорите на учили-
щата. Това е показателен пример за съработничество между ду-
ховни и светски органи в подкрепа на юношите.  

От 2016 година ДПЦ „Св. Архангели Михаил” организира и 
летен младежки форум. [https://www.mitropolia-varna.org/, 
http://www.arhangel.bg/, https://dveri.bg/ ]. Във форума, който 
включва програма в Санаторно-оздравителен комплекс „Кам-
чия”, поклоннически пътувания, екскурзии и др. участват юно-
ши от 13 (14) до 18 г. възраст. През 2017 г. във форума участват и 
15 момичета и момчета от Молдова. Подборът се осъществява 
чрез конкурс за написване на есе, като темите всяка година са 
различни: През 2017 г. юношите имат право на избор на една от 
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темите: Какво бих променил(а) в съвременния свят, ако имах 
власт?; Какво бих казал(а) на съвременните момчета?; Какво бих 
казал(а) на съвременните момичета?; Какво бих казал(а) на Бо-
га?; Какво бих попитал(а) Бога? През 2018 г. есето е на тема 
„Какво е истинското приятелство?”, а през 2019 – „Какво се 
промени в мен през последната една година?” 

Форумът се провежда под различни надслови: „Човекът ед-
но ЗАЩО (2016); „Любовта не дири своето” (2017); „Част от ця-
лото” (2019). В рамките на форума се провеждат различни ме-
роприятия: срещи със специалисти от Духовно–просветен цен-
тър „Св. Арх. Михаил”, богослови, свещенослужители, работе-
щи с ученици и младежи, психолози, музиканти и др. (2016); 
групов тренинг, дискусии за християнския живот, скаутски по-
ход, екскурзия до гр. Велико Търново, плаж и др. забавни мо-
менти, участие в св. Литургия в храм "Св. Николай Чудотворец", 
гр. Варна (2017); двудневно поклонническо пътуване до Рилския 
и Троянския манастир и двудневна програма в Санаторно-
оздравителен комплекс „Камчия” (2018); участие в три дни от 
поклоннически път „Рилският Чудотворец“ (преходи през Рила 
и нощуване на палатки), посещение и поклонение в Рилския ма-
настир, Троянския манастир, Гложенския манастир и манастири-
те в Арбанаси, участие в празничната св. Литургия на Преобра-
жение Господне, запознанства, срещи с интересни личности, бе-
седи и обучения, водени от богослови, свещеници и психолози 
(2019).  

По традиция в навечерието на Деня на народните будители 
от 2015 г. насам в ДПЦ „Св. Архангел Михаил” – Варна, с бла-
гословението на Варненския и Великопреславски Митрополит 
Йоан и съдействието на Дирекция „Образование и младежки 
дейности” на Община Варна се открива младежки фестивал 
„Будителски слова” [http://www.arhangel.bg/, https://dveri.bg/, 
http://pravoslavieto.org/].. Фестивалът представлява поредица от 
срещи със съвременни български труженици на духа и словото. 
Темите на срещите са посветени на българския език и история, и 
всичко онова, което наричаме българска култура. Целта на сре-
щите е учениците да се запознаят със съвременни личности – 
писатели, артисти, журналисти, историци и духовници, и да 
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поставят пред тях въпросите, които ги вълнуват. Програмата на 
фестивала, открит на 28 октомври тази година, продължил една 
седмица включва: Беседа-урок на Борислав Аврамов върху из-
ложбата „Българската писменост: Св. Софроний Врачански – 
житие и слово” – с ученици от ЧУ „Малкият принц”; „Народна-
та култура” – среща-урок с народната певица Галина Дурмуш-
лийска; Среща-урок с писателя Мариян Желев; двудневно пок-
лонническо пътуване до Бачковския манастир.  

Организатор на Международния детско-юношески литера-
турен конкурс „Лето Господне” [https://letogospodne.ru/, http:// 
www.patriarchia.ru/] е Издателският съвет на Руската Православ-
на Църква. През 2019 г. е открит шестият сезон на конкурса с 
благословията на руския патриарх Кирил и при участието на ав-
тономната организация с нестопанска цел „Център за духовно-
просветителски програми Св. Филарет Московски”. Конкурсът е 
на името на руския писател, публицист и православен мислител 
Иван Сергеевич Шмельов (1873–1950). 

Конкурсът се провежда на два етапа, участниците са разде-
лени на три възрастови групи: 6-7, 8-9 и 10-12 клас на общооб-
разователните и православни училища, гимназии и колежи от 
страната и чужбина, а също така и възпитаници на неделни учи-
лища и учреждения за допълнително образование. Горната въз-
растова граница за участие в конкурса е 18 години. Приемат се 
творчески работи в пет направления: Свещеното Евангелие и 
руската литература; „И дух на смирение, търпение, любов и це-
ломъдрие оживи в сърцето ви...” (220 години от рождението на 
А. С. Пушкин); Темата за подвига в произведенията за Великата 
Отечествена война (75-годишнина от Великата Победа); „Небес-
ни пътища” (70-годишнина от смъртта на Иван Сергеевич Шме-
льов); „Път към небето” (10 годишнина на Патриарската литера-
турна премия на името на „Св. св. Кирил и Методий). Темата от 
кое да е направления може да бъде формулирана от автора са-
мостоятелно. Вторият етап на конкурса предстои – в края на 
март 2020 година в Москва – участници ще са финалистите, 
преминали през подбора на задочния етап. Предвиждат се майс-
торски класове на известни литератори, екскурзия из Москва. 

Друга инициатива, организирана от Синодалния младежки 
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отдел, съвместно с Комитета за обществени връзки и младежка 
политика на град Москва е фестивалът „Светлая Москва” 
[http://www.patriarchia.ru/]. Фестивалът, проведен през юни 2019 
година започва с молебен в храма на велекомъченик Никита, 
след което под формата на дискусии се провеждат срещи с про-
тоиерей Алексей Умински, свещеник Павел Островски, иерома-
нах Андроник. В рамките на фестивала протичат куклени спек-
такли, майсторски класове по иконопис, камбанен звън, жесто-
мимика. Представители на школата по храмова фолклористика 
при храма „Св. Николай Мириклийски” показват на участниците 
как се плетат венци и се създават сборни композиции. Предста-
вят се изложби на работата на членове на Съюза на църковните 
фотографи, а също така изложба на православна литература. За 
гостите на празника се организира постна трапеза. Фестивалът 
завършва с музикален концерт и церемония по награждаване.  

Младежкият православен център „Чисти сърца” [https:// 
dobrotoliubie.com/] към катедрален храм „Св. Висарион Смолен-
ски“ – Смолян, е създаден с идеята за подкрепа на деца и юно-
ши. Свещеници, ктитори, учители, водени от морален дълг и вя-
ра в Бога се заемат с отговорна задача – да допринесат за изг-
раждането на духовния облик на Родопите. Един от създателите 
му – Западно и Средноевропейският митрополит Антоний спо-
деля пред в-к „Стандарт“, че идеята за създаването на Центъ-
ра „беше преди всичко грижа за младежта в този регион, който е 
със смесено население и в който живеят хора, закърмени с тра-
дицията и обич към родината”.  

Центърът приема деца и младежи в групите по вероучение, 
хорово пеене, журналистика, по изобразително и приложно из-
куство. Използват всякакви форми за развитие на младите даро-
вания, за укрепване на вярата и родолюбието, за утвърждаване 
на националните ценности. В кръжоците са включени и деца, 
които са от българо-мохамедански семейства, но нямат нищо 
против децата им да развиват своите таланти. Защото Младеж-
кият православен център развива преди всичко талантите, а вече 
по желание – и преподава основните истини на православната 
вяра на тези, които искат да се обучават в нея. Центърът издава 
вестник „Чисти сърца“, който се прави изцяло от младежите. 
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Многобройни са мероприятията и проявите на милосърдие – 
грижа за хората в неравностойно положение, за децата, лишени 
от родителски грижи и т.н. Според митрополит Антоний „това 
формира една много здрава морална и нравствена система у 
подрастващите и е залог за тяхното реализиране в обществото 
като достойни граждани, които могат да дадат своя дан за укреп-
ване устоите на нашето общество” [https://duma.bg/]. Децата и 
юношите от „Чисти сърца” са пример за възпитаване на доброде-
телите, които крепят живота – вярата, надеждата, любовта, мъд-
ростта. Развитието на талантите в детска и юношеска възраст и 
усвояването на християнските ценности показва на юношите 
верния път към зрелостта. 

Гребен клуб „Преображение” е създаден през 2016 г., като 
неформална структура на вярващи от енорията на храма „Св. 
Архангел Михаил и Гавраил” гр. Хасково1. Чрез гребния клуб 
енорията развива част от дейноста си с юношите. 

През май 2016 година Гребен клуб „Преображение” финан-
сира и провежда Първи Международен детски и младежки по-
ход с каяци по реките на България. Участие в гребането вземат 
около 20 младежи, половината от които от българска страна, ос-
таналите – от Русия. През август 2017 година клубът финансира 
и провежда Втори Международен детски и младежки поход с 
каяци. Участниците са вече 50. От руска страна юношите са 
членове на „Клуб на кавалерите на ордена Александър Невски” 
– гр. Санкт Петербург и на младежкия гребен клуб „Буревест-
ник”, Красноселски район на гр. Санкт Петербург. Организация-
та от българска страна е подпомогната от Инициативен Комитет, 
създаден за целта с участието на 6 общини, на Асоциацията на 
българските градове и региони (АБГР) и на Национално сдру-
жение на малкия и среден бизнес (НСМСБ).  

Гребен клуб "Преображение" – Хасково е регистриран, като 
юридическо лице през февруари 2018 г. От 12 до 20 май 2018 г. 
заедно с НСМСБ и Фондация „София – Европейска столица на 
спорта” Клубът съфинансира и организира Международни мла-
                                                      
1 Данните за инициативите в „Св. Архангел Михаил и Гавраил” са от архива 

на храма и лични контакти. 
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дежки състезания по гребане и скаутски умения за деца и мла-
дежи „Западни Балкани“. Участват 60 деца и младежи – по 10 от 
българската диаспора в Голо Бърдо – Албания, Жупа – Косово, 
Босилеград –  Сърбия, Цариброд – Сърбия, 10 македонски деца 
от Скопие – Македония, 10 български деца от Хасково – Бълга-
рия.. През отделните вечери, посветени на всяка една от делега-
циите, младежите представят красотите, успехите и предимства-
та на своя град и страна, техните носии, песни, танци, лично 
творчество, кухня, природа. По искане на Министерството на 
младежта и спорта, клубът се включва в спортните демонстра-
ции и атрактивна програма в Борисовата градина в инициативата 
Европейска седмица на спорта #BeActive. Каяците са предоста-
вени безвъзмездно от Клуба. 

Гребният клуб взема участие и в І и ІІ Младежки кампании 
по суша и вода „Спортът е по-добро решение“, съфинансирана в 
рамките на Националната програма за изпълнение на младежки 
дейности с бенефициент „Институт за европейски инициативи“ 
(2018 и 2019 г.). Втората Младежка кампания започва на 15 ав-
густ в Кърджали и завършва на 26 септ. 2019 г. в София. 43 мла-
дежки лидери от 6 страни, заедно с връстниците си от Хасково 
преминават двудневно лидерско обучение, съчетано с обучение 
по гребане с каяци. Участниците са от Бердянск (Украйна), Ти-
мишоара (Румъния), Босилеград и Димитровград (Сърбия), с. 
Делени (Украйна), Скопие (Македония), Санкт Петербург (Ру-
сия). Обединени в една обща кауза, те доказват, че агресията не е 
начин на решаване на сложните житейските ситуации и че спор-
тът е техният избор за овладяване на гнева. Младежките лидери 
посещават Фолклорния фестивал в Кърджали, а някои от тях се 
включват с изпълнения. В продължение на 12 дни те преплават с 
каяци язовирите по каскадата на р. Арда, карат велосипеди, жи-
веят заедно в палаткови лагери, дискутират проблеми, свързани 
с агресията, учат се как да я разпознават и как да я овладяват. 
След Ивайловград участниците посещават и забележителности-
те на Хасково, а два дни плуват в басейн с минерална вода в 
Хасковски Минерални бани.  

На 24 август младежите присъстват на честването на 142-та 
годишнина от историческата битка при Шипка, където наблюда-
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ват мащабната възстановка на епичните боеве на българските 
опълченци през 1877 година. Посещават още емблематичния ет-
нографски комплекс „Етъра“ и Панорама „Плевенската епопея“, 
Музея на спорта в София и забележителностите на столицата. За 
да се преодолее дефицита от общуване „лице в лице” и да фор-
мират нови младежки общности с интерес към спорта и двига-
телната активност, при посещение на градовете в България се 
провеждат 7 срещи с общо около 200 местни младежи, пред кои-
то младежките лидери прилагат наученото и разказват на своите 
домакини защо са предпочели спорта и как той ги е мотивирал 
да бъдат по-толерантни.  

Гребен клуб „Преображение“ осигурява безвъзмездно на 
бенефициента „Институт за европейски инициативи“ повечето 
от онова, което не е финансирано по програмата: почти цялото 
оборудване и пособия за бивак; всички каяци и велосипеди; тре-
ньори; планински и веловодачи; спасители, комендант, съпро-
вождащ фелдшер; противопожарна защита, сигурност и охрана; 
транспорт на лодките, оборудването и на продуктите.  

Клуб „Преображение” успешно осъществява взаимодейст-
вие с местните власти в общините Хасково, Кърджали, Маджа-
рово и Стамболово, и с Областна администрация Хасково при 
организацията на редица прояви със спортен характер. Разбира 
се, юношите получават не само финансова подкрепа за осъщест-
вяване на спортна дейност. Те започват и завършват своите по-
ходи с водосвет и благодарствен молебен. Голяма част от тях са 
възпитаници на неделното училище към храма. Всяко начинание 
започва с молитва и благословия, спазват се постите, провеждат 
се нравоучителни богословски беседи, посещават се Свети ли-
тургии.  

Друга инициатива на енорията е провеждане на летни лаге-
ри с юноши в Поморийския манастир „Св. Георги Победоно-
сец”. През 2019 г. лагерът се провежда от 7 до 14 август с учас-
тието на младежи в юношеска възраст – 12 юноши от Хасково и 
13 от гр. Дмитров (Русия, Подмосковие) на възраст от 15 до 18 
години от неделните училища към български и руски храм – 
„Св. Архангел Михаил” гр. Хасково и „Успенский собор” гр. 
Дмитров. Юношите от двете страни общуват, забавляват се, плу-
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ват, организират състезания. Игуменът на манастира ги изслуш-
ва и напътства, показва им музея в манастира и ги запознава с 
неговата история. 

По инициатива на Българската Православна Църква манас-
тирите отварят вратите си през ваканцията за безплатни детски и 
юношески лагери. Лагеруващите учат, забавляват се, живеят в 
манастира. Така например в Етрополския манастир „Св. Троица” 
седмокласниците спазват определен дневен режим – играят, по-
магат в готвенето и почистването. Но най важното е, че потопе-
ни в духовната атмосфера те научават историческите и морални 
основи но вярата, учат се на нравственост, на вяра в Бога, на мо-
рал. В лагерите, организирани от Кремиковския манастир се 
подготвя специална програма за лагерниците, което цели възпи-
тание на повече вяра в Бог и любов към ближния. 

Летните лагери са не само място за укрепване на физическо-
то здраве и възпитание на нравствени ценности у юношите. По-
някога те могат да се превърнат в поле за сериозна изследовател-
ска краеведческа дейност. Такъв е примерът с историко-културния 
лагер „Находка” (Коровин, 2013, с. 271-278). Главни организатори 
на лагера са Новотохоперското архиерейско наместничество на 
Воронежско-Борисоглебската епархия и Департаментът на обра-
зованието на Новохоперския район. Методическата подкрепа се 
осъществява от Катедрата по културология към Воронежския 
държавен университет. Участници в лагера са ученици от недел-
ните и общообразователни училища на района и студенти от ВДУ. 
Разнородният състав по отношение на различните етапи на юно-
шеството предполага ползотворен диалог в междуличностната 
комуникация и научно-изследователската дейност. Юношите се 
запознават с опита на предишните поколения, придобиват навици 
за самостоятелно културно изследване.  

Лагерниците извършват полева работа в село Троицкое, къ-
дето по-рано е съществувал Успенският манастир, унищожен 
през 1930 г. За главно направление за работа е избрана темата: 
„Историко-културно наследство на Новохоперския район”. Пре-
биваването в лагера е съпроводено с многообройни дейности: 
кръстно шествие в памет на първоапостолите Петър и Павел; 
събиране на информация за историята ва Троицкия храм и съд-
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бата на манастирските икони; екскурзия до Заречье; работа с 
църковен архив; оглед на територията на бившия Успенски ма-
настир; посещение на Николския храм и разглеждане на стенни-
те ръкописи; търсене на информация за Иверската икона на Бо-
жията майка; поклонническо пътуване до храма в с. Красное и 
работа с местния иконописен и книжен фонд; беседа на чай с 
архиерей Сергий Мерзинклийски на тема „Нравствено-
патриотично възпитание“; посещение на училищния музей в с. 
Троицкое и работа с неговите експонати; слушане на разкази за 
историята на Лисогорския манастир. Изследователската работа 
на юношите довежда до получаването на интересни данни с на-
учна стойност за с. Троицкое и Лисогорския манастир, които по-
късно са публикувани. С разрешение на местната власт лагерни-
ците поставят поклоннически кръст на мястото на разрушения 
храм, допринасят за възстановяване на поклонническото шест-
вие в деня, посветен на паметта за Иверската икона. Цялата съб-
рана информация и веществени материали обогатяват архива на 
Новохоперския храм „Воскресенский събор”. Предполага се, че 
в бъдеще самите участници в лагера биха могли да станат екс-
курзоводи на сбирката на музея.  

По думите на Д. С. Лихачев (Лихачев, 2006, с. 87) „участие-
то на хората от всички възрасти в събирането на краеведчески 
материали има само по себе си огромно възпитателно значение. 
То е една от акциите с патриотичен характер, създаваща по-
висока степен на духовна култура”. Това с особена сила важи за 
юношите, които търсят своя път към зрелостта. Лагерът „Наход-
ка” позволява на младите хора да обърнат поглед към миналото, 
да осъзнаят неговата ценност, да съдействат за запълването на 
белите петна, образувани по време на съветската власт в резул-
тат на забраната на всичко, свързано с православието.  

В днешно време е много модерно да се работи по финанси-
рани проекти. За съжаление в България, за да мине проектът не е 
желателно да се споменават думите църква и православие. В Ру-
сия правителството подпомага православието. През 2018 г. пре-
зидентски субсидии получават православни религиозни общест-
вени сдружения, манастири, енории, епархии. На енорията при 
храма „Свети руски мъченици” са отпуснати 2.2 млн. рубли за 
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проекта „Бисерната огърлица на светата Рус”, насочена към раз-
витие на младежкия туризъм.  

Международният открит грантовски конкурс „Православна 
инициатива” [http://pravkonkurs.ru/about-the-competition/] се про-
вежда от 2005 година. Инициатор и организатор на конкурса е 
Благотворителния фонд на преподобния Серафим Саровски. От 
2010 г. реализацията на конкурса се извършва от Координацион-
ния комитет по поощрение на социални, образователни и кул-
турни и други инициативи под егидата на Руската Православна 
Църква. Координационният комитет се възглавява от руския 
патриарх Кирил. От 2013 г. с организацията на конкурса се заема 
фонд „Съработничество”. Главна цел на конкурса е подкрепа на 
гражданската инициатива в обществото, поощрение на творчес-
ки активните хора към практическа съзидателна дейност, насо-
чена към благото на ближния, за съхраняване и укрепване на 
културно-нравствените традиции. Тази подкрепа се осъществява 
на основата на мащабно и разностранно сътрудничество между 
Църквата, обществото, бизнес-структурите и държавата. Кон-
курсните направления са 4: „Образование и възпитание”, „Соци-
ално служение”, „Култура”, „Информационна дейност”. Реали-
зираните проекти илюстрират голям творчески потенциал и бо-
гатството и разнообразието на на различните форми на граждан-
ски инициативи. Голяма част от проектите са в подкрепа на 
юношите. Накратко ще спомена няколко от тях.  

Проектът Православен туристически клуб „Милосърдие” е 
дело на Сестринството на Жените Мироносици към енорийски 
храм Св. Пантелеймон”, гр. Кемерово. Насочен е към профилак-
тика на правонарушенията и наркоманията сред непълнолетните 
от 12 до 18 г. Проектът за създаване на Военноспортен клуб 
Православна Дружина „Св. Иосиф Печорски” е осъществен от 
енориашите към църквата „Преображение господне” в Нижний 
Новгород. Клубът е доброволно обединение на ученици с общи 
интереси за съвместно провеждане на общи занятия и извънк-
ласна дейност. Съдружието цели създаването на условия за раз-
витието на всеки участник като самостоятелна, активна, готова 
да помогне на другите, отговорна, идеална личност на достоен 
член на обществото и вярващ християнин. Детско-юношеският 
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клуб „Факел” е създаден по проект на енорията на Свято-Ни-
колската църква в Омска област. Проектът е насочен към въвли-
чане на децата и младежите в дейността на конния клуб към 
църквата и паралелно изучаване на историята на родния край и 
нравствено-духовното оздравяване чрез непосредствено участие 
в детско-юношески познавателен конен туризъм, плавно преми-
наващ в категорията на православния поклоннически туризъм. 

Установяването на възгледите в юношеството става изклю-
чително бързо, и най-малката небрежност в областта на духов-
но-нравственото възпитание мигновено води до появата на „из-
губеното поколение”, което е способно да стане източник на со-
циално-деструктивни явления. Много сили е нужно да се при-
ложат, за да се поправят впоследствие допуснатите грешки. По 
какъв път ще тръгнат младите хора, на първо място зависи от 
нас, възрастните. Ето защо, руският патриарх Кирил призовава 
всички да помагат на младите хора „да използват безценния дар 
на юношеството за постигане на Божествените закони за усвоя-
ване на националната култура и служене на ближния” 
[http://www.patriarchia.ru/]. 

Църквата във всички времена се отнася към младото поко-
ление с особена майчинска загриженост и внимание. Призвание-
то и целта на Православната Църква са не просто да пази тради-
циите или да "удовлетворява религиозните потребности", но да 
променя света и хората към по-добро (Интервю на Волоколамс-
кия митрополит Иларион пред БТА, 11.10. 2019). Особено остра 
е нуждата от подкрепа на юношите, защото те, въпреки интелек-
туалната си готовност за осмисляне на всичко съществено, ня-
мат достатъчно познания, не притежават опита на реалния и 
практически духовен живот. Дейността за духовно-нравствено 
възпитание на младото поколение е работа не тезисна, не мимо-
летна. Тя е усърдна, къртовска и многостранна. За това свиде-
телстват и разнообразните православни инициативи в България 
и Русия. По-голяма част от инициативите са организирани от 
структурните отдели на Църквата или се осъществяват с нейна 
подкрепа. Все повече се търси подкрепата на държавни и непра-
вителствени организации, залага се и на съвместни инициативи. 
Особено силна е ролята на съработничеството, в смисъл не 
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просто на сътрудничество, а на полагане на съвместни духовни 
усилия.  

Направено е много, но има и още много да се прави. Пред 
Православните Църкви в България и Русия стои стратегическата 
задача за обединение на всички младежки инициативи в цялост-
на многостепенна пограма за възпитание [https://molodvyksa. 
cerkov.ru/], възниква и идея за изграждане на Международен 
младежки център за развитие на културата и образованието 
[Астэр, 2017, с. 252]. Необходимо е да се засили работата на 
всички нива – от синодално до енорийско, да се поеме отговор-
ността за възпитание на подрастващите в нравственост и морал-
ни ценности, както и за запазването на вярата. Само така юно-
шите ще достигнат до „съвършенството на младостта” (Премъд-
рост Соломонова 4:16), а това съвършенство от християнска 
гледна точка е възможно само в общението с Твореца. За да мо-
гат през зрелостта да кажат заедно с псалмопевеца: „Ти си моя 
надежда Господи, Боже, упование от младините ми” (Пс. 7.5). 
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ВЪЗПИТАТЕЛНИ АСПЕКТИ В СОЦИАЛНА 
УСЛУГА „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“ 

Александър Ранев 

EDUCATIONAL ASPECTS OF THE SOCIAL 
SERVICE “OBSERVED RESIDENCE” 

Aleksandar Ranev 

Социалната услуга „наблюдавано жилище“ е насочена към 
пълнолетни младежи напуснали институциите за деца лишени 
от родителски грижи както и пълнолетни младежи в риск. Лип-
сата на ресурси за справяне с предизвикателствата на самостоя-
телния живот води до рискове свързани със социалното включ-
ване и себереализацията на тези млади хора. Поради това и со-
циално-педагогическата, образователната и психологическа под-
крепа в преходния период, между напускането на институцио-
налната грижа и самостоятелния живот, е жизнено необходима. 
Настоящият материал представя типични възпитателни практи-
ки осъществявани в социалната услуга „наблюдавано жилище“ и 
по-конкретно в „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“.  

Abstract: The "Obsereved housing" social service is focused 
on supporting of young people who have left social institutes for 
children without parents, family-type accommodation centres and 
foster families in Bulgaria. One of the biggest risks for these 
youngsters comes from the lack of basic social and professional 
skills, education, supporting environment. For the youngsters, these 
deficiencies make their independent life very difficult and often the 
result is emotional depression, criminal behaviour and social 
exclusion. This article describes some of the typical educational 
practices in the social services "observed housing" and especially in 
"Observed housing TOGETHER".  

Key words: education, social skills, social services, socializa-
tion, psychological and social support  
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1. Въведение в проблематиката  
Социалната услуга „наблюдавано жилище“ е насочена към 

оказване на подкрепа на пълнолетни младежи и девойки1 напус-
нали домовете за деца лишени от родителски грижи, центровете 
за настаняване от семеен тип, приемни семейства и други соци-
ални услуги насочени към деца в риск. В услугата могат да по-
паднат и пълнолетни, които не получават външна подкрепа и се 
нуждаят от такава в прехода към самостоятелен живот. Навърш-
ването на пълнолетие за тези млади хора е свързано с напускане 
на институциите, които са им оказвали подкрепа до този момент, 
и предизвикателството на самостоятелния живот, нещо за което 
голяма част от тях не са подготвени. Тази рязка промяна и от-
съствието на ресурси за справяне с новите предизвикателства 
води до рискове като – психически срив, социална изолация, за-
висимости (хазарт, наркотици, алкохол), скитничество, просия, 
проституция, джебчийство, кражби, и др.  

Основните трудности пред които се изправят тези млади 
хора са свързани с: 

• липсата на битови условия за живеене; 
• липсата на необходимите социални умения за самостоя-

телен живот;  
• липсата на образование, професионални квалификация и 

умения; 
• липсата на постоянна работа и свързаните с нея доходи;  
• липсата на подкрепяща среда от приятели/връстници и 

значими възрастни; 
• заболявания и свързаните с тях потребности от лечение и 

ползване на здравни и медицински услуги. 
Като превенция на тези рискове голяма част от младежите, 

на които им предстои навършване на пълнолетие, попадат в ус-
луги от типа „преходно жилище“. Основна цел на тази услуга е 
да окаже подкрепа в подготовката на подрастващите за техния 
самостоятелен живот след навършване на пълнолетие. Въпреки 
                                                      
1 В услугата попадат както момчета, така и момичета навършили пълнолетие 

и събирателно ще използвам събирателното младежи или потребители. 
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това, нито биологичната, нито психичната възраст, както и соци-
алните и професионални умения на повечето младежи, напус-
кащи социалните услуги, отговарят на предизвикателствата на 
самостоятелния живот.  

Именно с цел изграждане на подкрепяща среда и превенция 
на посочените по-горе рискове се предоставя услугата „наблю-
давано жилище“. Тя е насочена към оказване на специализирана 
подкрепа в прехода към самостоятелен живот и осъществяване 
на личностния потенциал. Възрастовата граница на потребите-
лите е между 18 и 25 години, като някои жилища предлагат нас-
таняване и за лица до 35 г. Услугата се осъществява от общини-
те, като честа практика е да бъде делегирана на неправителстве-
на организация. Териториално наблюдаваните жилища са пози-
ционирани в, или в близост до, по-големите градове на страната, 
предимно в апартаменти или в обособени за целта постройки и 
сгради. Специалистите работещи в тази услуга заемат длъжнос-
ти като – директор, социален работник, психолог, домакин. Пре-
доставяната образователна, психологическа, социална и здравна 
подкрепа в наблюдаваните жилища е насочена към: 

• подкрепа за продължаване на образованието; 
• подкрепа в професионалното ориентиране; 
• помощ в търсене и намиране на работа; 
• усвояване на социални умения необходими за самостоя-

телен живот; 
• съдействие в грижата за здравето и евентуално лечение; 
• изграждане и поддържане на подходяща социална среда – 

приятели, значими възрастни, роднини; 
• повишаване на мотивацията за самостоятелно справяне; 
• подкрепа в изграждането на психична, емоционална ус-

тойчивост и преодоляване на травматични спомени; 
• подкрепа в дейности даващи възможност за изява и раз-

витие на таланти и интереси. 
Именно услугата „наблюдавано жилище“ ще бъде обект на 

анализ в настоящия текст, а предмет са присъщите за услугата 
практики в областта на възпитанието. Представеното в текста 
отразява част от осем-годишния ми опит като служител в „Наб-
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людавано жилище ЗАЕДНО“2 в с. Гурмазово (в близост до Со-
фия), както и резултати от проведени от мен събеседвания и 
наблюдения от работата на колеги от други наблюдавани жили-
ща в София и страната. Цели на настоящия материал са: 

• да откроя специфичните потребности на потребителите 
на услугата „наблюдавано жилище“; 

• да представя типични възпитателни практики в услугата 
„наблюдавано жилище“, чрез които специалистите се стремят да 
отговорят на тези потребности; 

• въз основа на това да изведа основни предпоставки за 
осъществяване на ефективна подкрепа на потребителите.  

„Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ започва да функционира 
през ноември 2008 г. под наименованието „Защитено жилище 
ЗАЕДНО“3 и е едно от първите в страната предоставящо подк-
репа на пълнолетни, психически и физически здрави младежи в 
риск. Целта, която си поставят неговите основатели4, е да бъдат 
осигурени подходящи битови условия, психологическа и соци-
ална подкрепа на младежи, напуснали домовете за деца лишени 
от родителски грижи. На този етап проектът е оказал подкрепа 
на близо 90 млади хора. Капацитетът на жилището е планиран за 
10 души, като настоящата методика регламентира маскимелен 
брой 6 като младежите биват настанени в обзаведени самостоя-
телни стаи. Освен стаите за живеене, в жилището са обособени 
работните кабинети на специалистите, спортна и компютърна 
зала, зала за отдих и групови занимания, столова и кухня, сани-
тарни помещения. Към къщата има и прилежащо широко дворно 
пространство. Срокът на престой е до 1 година. Той се определя 
в зависимост от индивидуалните потребности, поведение и го-
товност за самостоятелен живот на всеки младеж, като може да 
                                                      
2 Вж. по-подробно: http://podslon.org/  
3 В периода на основаването всички услуги от този тип са наименувани „за-

щитено жилище“. Поради това и първоначалното наименование и регистра-
ция на фондацията, която осъществява услугата, е „Защитено жилище ЗА-
ЕДНО“. През 2016г. то бе регистрирано като „наблюдавано жилище“.  

4 Основатели на услугата са Архитектурно дизайнерска агенция А.Д.А. и 
Движение на българските майки. На по-късен етап А.Д.А. осъществява уп-
равлението на услугата самостоятелно. 



АЛЕКСАНДЪР РАНЕВ 

 381

бъде съкратен, или удължен до 2 години.  
Преходният период, смяната на средата, новите предизви-

кателства, очаквания и потребности открояват значимостта и не-
обходимостта от социално-педагогическата и психологическа 
подкрепа, които се предоставят на потребителите в услугата 
„наблюдавано жилище“. Поради това и цялостният процес на 
подкрепа е насочен както към ресурсите на потребителя, така и 
към неговите потребности. В най-общи линии се цели да се 
подкрепят ресурсите за: – самостоятелен живот и социално 
включване, – преодоляване на травматични преживявания, – 
емоционална стабилност, – намиране на смисъл и цел в живо-
та. Потребностите на потребителите са свързани с области като: 
– здравни, образователни, социални, психологически, възпита-
телни потребности. Рамката на настоящия текст не би позволи-
ла да обхвана всички аспекти на социално-педагогическата и 
психологическа подкрепа в наблюдаваните жилища, като ще 
обърна по-конкретно внимание на практиките за възпитателна 
подкрепа в услугата „наблюдавано жилище“.  

След настаняването, на всеки потребител се снема общ 
здравен и психо-социален профил и се съставя оценка. На осно-
вата на направената оценка бива изготвен „Индивидуален план 
за развитие“ за времето на престой. Освен ангажиментите си по 
Индивидуалния план за развитие, потребителят има отговорнос-
ти свързани с поддържането на жилищната среда, в това число – 
личното пространство, общите помещения, двора, кухнята, па-
заруването и готвенето. За целта се изготвя ежемесечен график 
на дежурствата, като потребителите, съвместно с екипа, изготвят 
седмичното меню, закупуването на необходимите продукти и 
приготвянето на храната. Свързани със социалните умения и 
здравното възпитание на потребителите са характерни слабости 
по отношение на битови и хигиенни навици и умения, съвестно 
и отговорно изпълняване на задачите, нехайството, усет за ред, 
чистота и поддържане на безопасността. При не малка част от 
тях се забелязват слабости по отношение на хигиенните навици 
и тяхната устойчивост като например – редовно миене на зъби-
те, къпане, пране, измиване на съдовете след храна, почистване 
на санитарните помещения след ползване. Често срещани са и 
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поведенчески модели противоречащи на вътрешния ред и създа-
ващи риск за живота, здравето, сигурността на средата и цялос-
тния психоклимат. Тук мога да посоча примери като – пушене в 
стаите (прогорени части от мебели, легла, завивки), палене на 
огън в помещението с дървата за отопление, разглобяване с под-
ръчни средства на контакти, лампи и други електрически уреди, 
умишлено разрушаване на посуда, мебели и вещи, кражби, сби-
вания и др. Тези поведенчески модели често са подкрепени с не-
гативно ориентирани очаквания, отношения и нагласи в потре-
бителите като например: – очакване да бъдат обгрижвани; усе-
щане за ненаказуемост; отрицателно отношение към ученето, 
образованието, труда; липса на усет за граници в общуването; 
слаба воля и липса на стремеж към усъвършенстване. Сходна е 
ситуацията с голяма част от потребителите във всяко наблюда-
вано жилище и именно подобни проблемни зони попадат във 
фокуса на първоначалния етап на възпитателната работа насоче-
на към формиране на базови социални умения като например:  

• Умения за поддържане на личния бит и хигиена, здраве-
то и безопасността– хигиена на личното пространство, разпре-
деляне на бюджета, пазаруване и готвене и др.;; 

• Умения за общуване – сред тях: спазване на граници, из-
разяване/споделяне на емоции и чувства, водене на преговори, 
отстояване на позиция, постигане на цели и др,; 

• Умения за решаване на конфликти – водене на прегово-
ри, изслушване, разбиране/приемане на чужда гледна точка, 
признаване и приемане на вина, поемане на последствия, овла-
дяване на емоции; 

• Умения за търсене на работа – написване на автобио-
графия, регистрация в бюрата по труда, търсене на работа по 
места и в Интернет, интервю за работа;  

• Умения за влизане социални роли и ориентиране в раз-
лична среда – познания за различни видове социални роли и 
свързаните с тях поведенчески модели. 

Най-чести методи в тази насока са тематичните беседи и 
дискусии, ролеви ситуации, личен пример, онагледяване посред-
ством материали от статии, интернет и телевизия, поощрение, 
наказание, ритуали и групова символика. Така например всяка 
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седмица екипът (или част от него) осъществява групова среща в 
която се обсъждат общи цели и задачи, ситуации от бита и ежед-
невието на потребителите, споделят се и се анализират проб-
лемни ситуации и свързаните с тях емоции, поведение, последс-
твия. Свързани с гражданското възпитание са тематичните 
срещи свързани с предстоящи събития от национален характер – 
празници, чествания, традиции, обичаи. Теми за обсъждане са и 
от области като политика, екология, права на човека, приемане 
на различията, здравословен начин на живот. Практика е органи-
зирането на групови четения – предимно кратки статии, разкази, 
научно-популярни списания. При предстоящи национални праз-
ници като 24 май, 3 март, 6 септември, Денят на Независимост-
та, Бъдни Вечер и др. екипът, заедно с потребителите подготвят, 
представят и коментират материали свързани със събитието. 
Традиция в наблюдаваното жилище са посещенията на изложби, 
музеи, театър, кино, фестивали, излети. За целта във времето 
сме изградили партньорски взаимоотношения с организации, 
институции, театрални салони и галерии (като например студен-
тският театър към НАТФИЗ, Националната художествена гале-
рия и др.). Осъществяваме и срещи с работодатели, посещения 
във фирми, за да могат потребителите да придобият преки впе-
чатления за естество на работа, работна среда, очаквания за лич-
ностни и професионални качества и умения, които трябва да 
притежават за определена работа.  

Една от най-важните възпитателни сфери, на които се ак-
центира в работата с потребителие е нравственото възпитание. 
Формирането и подкрепата в изграждането на нравствения об-
лик на потребителите е от първостепенно значение във възпита-
телната и психологическа работа с тях. Проведените наблюдения 
показват, че по-голямата част от потребителите имат изградени 
базисни разбирания за нравственото поведение и нравствените 
представи. Потребителите имат своя личен, житейски, образова-
телен, психологически опит в проявата, осмислянето и преживя-
ването на определени нравствени качества и поведения. Имат 
изградени разбирания за добро и лошо, за истина и лъжа, съст-
радание, грижа, правилно и неправилно (в зависимост от соци-
алния контекст), уважение, справедливост. Независимо от тази 
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основа бих откроил и някои харатерни трудности. Една от ос-
новните проблемни области в нравствения профил на младежите 
е свързана със затруднение в понятийното осмисляне на нравст-
вени категории, качества, поведенчески модели. В тази насока 
изпитват трудност да опишат, да дадат примери, както и сходни 
по значение думи за различни добродетели, ценности. Друга 
проблемна зона е свързана с проявата на нравствени качества 
и добродетели. Малко са изключенията от наблюденията ми, за 
младежи, притежаващи устойчиви характеристики от алтруис-
тичния спектър, като например – щедрост, емпатийност, жертво-
готовност, съчувствие, състрадание, безкористност и др. Поня-
кога част от вероятните причини е, че това са симптоми на неп-
реживяна травма довелa до базово недоверие [Петерман, П., Пе-
терман, 2017: 25-37]. Други причини могат да бъдат свързани с 
негативно влияние на фактори от социалното обкръжение 
[Станкова, 2012], също и чувството за безпътица, загуба на 
идентичност и смисъл от живота [Гецфелд, 2011, с.168-302], 
[Франкъл, В., 2014]. Разбира се има и добри примери, като в 
практиката си съм срещал потребители с изключителна чест-
ност, доброта, скромност, отговорност, безкористност, хумани-
зъм, родолюбие. Каквито и да са причините, подобни прояви и 
нагласи на потребителите би трябвало да се разглеждат като зая-
вена потребност от подкрепа.  

От посоченото бих заключил, че работата свързана с изг-
раждането на нравствения облик на потребителите би трябвало 
да бъде насочена към психологическа и педагогическа подкрепа 
в посока:  

• Знания – разбирания за значението, описанието, проявле-
нията на нравствени качества, поведение и ценности. Начините, 
по които нравственото поведение се проявява във взаимоотно-
шенията и общуването. 

• Нагласи – вяра, убеденост, увереност в ползата и смисъла 
от притежаване и проява на нравствени качества, ценности, 
норми.  

• Поведение – стремеж и устойчивост в проявата на добро-
детели и свързаното с това вътрешно удовлетворение от тяхната 
проява без значение дали то ще получи одобрение или похвала 
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от някого. Изграждане механизми за справяне и овладяване на 
аморални прояви. 

Работата в посока на нравственото възпитание започва от 
първия ден на настаняването на потребителя. Това включва на-
бор от стратегии за опознаване на индивидуалните характерис-
тики на всеки – беседи, дискусии, наблюдение, анализи, ролеви 
ситуации и др. В процеса на общуване всеки специалист от еки-
па придобива впечатления, екипно изгражда хипотези и планира 
цели свързани с изграждането на нравствения облик на всеки 
младеж. Тази работа е както индивидуална по линията – специа-
лист-потребител, така и екипна – екип-потребител. Общуването 
в подобен тип услуги е свързано с голям набор от ситуации –
планирани и непланирани. Освен в кабинета на специалиста, 
общуването съпътства ежедневния живот, вълненията и прежи-
вяванията на потребителите. То се осъществява в множество 
съвместни занимания – учене, готвене, излети, труд, спорт, раз-
ходки, почистване, гледане на филми и предавания, посещения 
на събития и др. – в които възникват непланирани ситуации. Те 
се отличават със своята неподправеност, автентичност, открове-
ност и често дават възможност за проява и опознаване на скри-
тата, вътрешна природа и същност на потребителите. Опитът ми 
е показал, че използването на неподправеността (автентичност-
та) на момента, предлага много добри условия за възпитателна 
работа, понякога и по-добри в сравнение с кабинетната работа. 
Тази неподправеност и достоверност е полезна и за двете стра-
ни. От една страна специалистът може да опознае по-отчетливо 
и, в същото време, задълбочено нравствения свят на потребите-
ля. В същото време чрез личния си пример, поведение, споделе-
но и проявено отношение специалистът дава израз на своя нрав-
ствен облик и подтиква младежа към промяна в знанията, убеж-
денията и поведението. В непланираните ситуации могат ефек-
тивно да бъдат упражнявани и част от планираните дейности 
свързани с изграждането на стратегии за промяна в поведението, 
уменията за решаване на конфликти и преодоляване на труднос-
ти, способността да се осмислят, анализират и споделят емоции, 
чувства, гледни точки и поведение. 

Всичко това извежда на преден план важността на нравст-



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 386

вения облик на самите специалисти, тъй като считам, че от него 
се определя в голяма степен ефективността във възпитателната 
работа. Личният пример, гледната точка, проявените добродете-
ли приетите и следвани ценности и норми (екипно-организа-
ционни и индивидуални) изграждат нравствената атмосфера в 
наблюдаваното жилище.  

Заключение 
Услугата „наблюдавано жилище“ предоставя възможност 

младите хора, напуснали институциите след навършване на пъл-
нолетие, да поставят основите на своя самостоятелен живот. Ед-
но от достойнствата на услугата е превантивният характер спря-
мо рисковете пред които са изправени потребителите. Без по-
добна подкрепа за много от тях животът би тръгнал в силно рис-
кова и негативна посока. Посочените примери не изчерпват 
всичко, което се осъществява в полето на възпитанието, образо-
ванието, психологическата подкрепа в наблюдаваните жилища и 
в частност „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“. Основен извод, 
който се откроява според мен, е свързан с важността на качест-
вото на ресурсите с които разполагат наблюдаваните жилища – 
битови, материални, финансови, социални и най-вече човешки. 
Социално-възпитателната, образователната и психологическа 
подкрепа за постигане на трайни резултати е нелесен процес. 
Критериите за успешност са свързани главно с постигането на 
устойчивост по отношение на положителната промяна. Именно 
поради това и изпъква значимостта на личния и професионален 
профил на специалиста [Юнг, К., 2013], [Минчев, Б., 2014], 
[Петрова, Н., 2014]. Той включва както неговите знания и уме-
ния, така и нагласи, вярвания, убеждения, ценности, култура, 
личностни качества и характеристики. Независимо от длъжност-
та която заемат, на специалистите им се налага да владеят и при-
лагат познания в области като – научната и приложна психоло-
гия, педагогика, право, здравеопазване, както и от различни об-
ласти на бита, занаятите, мениджмънта, проектната работа, чо-
вешките отношения и др. В същото време за никого не е тайна, 
че условията на работа в социалните услуги са трудни и запла-
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щането ниско. Това силно демотивира служителите и е една от 
причините за текучеството на качествени специалисти. Макар 
работата в социалните услуги, и по-конкретно, в наблюдаваните 
жилища да е трудоемка, често неблагодарна, то добрите практи-
ки и резултати показват, че от нея има смисъл и полза и това 
често е един от основните двигатели в мотивацията на служите-
лите. 

Поради това и бих откроил значимоста на възпитателния 
профил на професионалиста в подобен тип услуги, като един от 
основните фактори определящи резултатността от работата и 
своеобразието на взаимоотношението потребител-професиона-
лист. Този профил е свързан, в голяма степен, с притежаваните и 
проявявани добродетели, но не само. Бих откроил важността на 
възпитателните умения, възгледи и нагласи, възприетите и под-
държани ценности и норми, както и теоретико-практичната под-
готовка в областта на възпитанието. Подобна особеност отлича-
ва значимостта на типа взаимоотношения между потребител и 
професионалист, както и възпитателната роля и функции на со-
циалните педагози и като цяло, на професионалитите работещи 
с деца и пълнолетни – в това число учители, възпитатели, пси-
холози. Тези взаимоотношения би трябвало да бъдат основани 
на възпитателните цели, на оказването на подкрепа в тяхното 
постигане, на приемането на потребителя и разбирането за при-
чините за неговите трудности. Професионалистът, както и 
всъщност целият екип на услугата, влиза в ролята на възпитател 
бидейки партньор, придружител, подкрепящ възрастен, автори-
тет, довереник, като в същото време спазва личните и професио-
нални граници и поддържа истинността в отношенията [Петро-
ва, Н., 2014]. Това са необходими условия, за да може цялостната 
психологическа, образователна, социална, възпитателна подкре-
па да бъде стойностна и ефективна. Не случайно Юнг подчерта-
ва, че: „никой не може да възпитава личности, ако сам не е та-
къв“ както и „Да възпиташ някого на това, изобщо не ми изг-
лежда дребна работа. Това е най-мащабната задача, която си е 
поставяла съвременната култура“. [Юнг, К., 2013, с. 262-263]. 
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АКТУАЛНИ ПРИОРИТЕТИ НА МОБИЛНАТА 
СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА ПОДКРЕПА 

НА ЮНОШИ В РИСК 

Цветослав Николов 

CURRENT PRIORITIES 
OF THE MOBILE SOCIAL WORK IN SUPPORT 

OF ADOLESCENTS AT RISK 

Tsvetoslav Nikolov 

Abstract: The most commonly applied method of putting social 
pedagogical work with young people in risk into practice is working 
in the street. Field work is of crucial importance when it comes to the 
persistent/purposive, day-to-day upbringing of neglected children 
and young people in the care of a Local Authority. Within the 
framework of the mobile social scheme, social workers have the 
opportunity to engage with the problems of both individuals and 
various social groups and communities. 

Key words: children and young people in risk, street work, 
fieldwork, mobile youth work and mobile social work 

Един от основните методи, чрез които се осъществява пря-
ка социално-педагогическа работа с деца и юноши в риск, е мо-
билната социална работа. В нейните рамки социалните работни-
ци имат възможността да работят както с индивидуални случаи, 
така и със семейства, групи и общности. Съществуват различни 
определения за този тип подкрепа, дори и наименованията са 
различни – mobile social work, street work, fieldwork, outreach и 
т.н. Общото между всички тях е, че се работи мобилно в естест-
вената за децата и юношите среда. С това основно тя се различа-
ва от кабинетната система, при която специалистите работят с 
определена целева група в специално обособени помещения или 
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кабинети. Много често обаче именно дейността на мобилните 
екипи, извършващи социална работа на терен, води до послед-
ващата работа в дневен център, приют, център за настаняване от 
семеен тип и т.н. От своя страна, мобилната социална работа 
също дава по-добри резултати, когато децата и юношите бъдат 
насочени към подходяща база, съобразно техните потребности 
[Малински, А., 2013, с. 12]. 

В България мобилната социална работа започва с открива-
нето на първия 24-часов приют за деца на улицата през 1995 г., 
наречен Център „Вяра, Надежда, Любов”, който неизменно във 
всички свои програми включва работа на терен. По-късно създа-
деният вече модел е адаптиран от други НПО и в други градове 
в България. Между 2000 г. и 2002 г., в резултат на предприетите 
законодателни и политически мерки, институционалната рамка 
за деца в България е изградена и работата на терен става част от 
дейността и на отделите за закрила на детето [Фондация ЕКИП, 
2007, с. 18]. 

Работата на терен е различна при различните социални орга-
низации, които я осъществяват, като всяка организация реализира 
свои програми, съдържащи краткосрочни и/или дългосрочни це-
ли. Тези цели се определят в зависимост от спецификата на конк-
ретната институция, както и в зависимост от това дали тя осъщес-
твява само улична работа или разполага със своя база. [Недкова, 
Н., 2004, с. 30]. Въпреки тези различия, съществуват някои ос-
новни принципи − теоретично обосновани и изведени от практи-
ката, които отразяват спецификата на мобилната социална работа 
и са ключови за ефективността й. Такива принципи са: 

• Цялостност. Предполага високо ниво на компетентност 
на мобилните социални работници по редица въпроси, вълнува-
щи децата и юношите, както и готовност за разговор на различ-
ни теми. 

• Работа с отношение. Отразява насочеността на мобил-
ната социална работа към изграждане на трайни и доверителни 
отношения между социалните работници и децата и юношите, 
което е решаващо за ефективността на социално-
педагогическата подкрепа. 

• Ориентация към ресурсите. Принципът е свързан с ори-
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ентацията на специалистите към позитивните подходи, фокуси-
рани върху силните страни и ресурсите за промяна за сметка на 
дефицитите, както и с ефективното и активно използване на чо-
вешките и материални ресурси в общността. 

• Ориентация към нуждите и участие във взимането на 
решения. Произтича от факта, че при планиране на социално-
педагогическата подкрепа водещо място заемат непосредствени-
те нужди на децата и юношите, като в този процес съвместно 
участват социалните работници и младите хора. 

• Доброволност. Принципът означава, че в голяма степен 
клиентите определят какъв ще е видът и обхватът на контакта и 
подкрепата. От тях зависи дали и доколко ще приемат това, кое-
то мобилните социални работници им предлагат. Те решават и 
кои предложения да използват, носейки отговорността за напра-
веният от тях избор. 

• Гъвкавост. Свързана е с усилията на мобилните социал-
ни работници да създадат оптимални условия за осъществяване 
на контакт и ефективна подкрепа, оставайки на разположение по 
всяко време и на всяко място (в определени разумни граници). 

• Приемане. Мобилните социални работници приемат по-
ведението на децата и юношите дори когато се определя като 
рисково, отчитайки спецификата на тяхната ситуация. Те ясно и 
открито изразяват своето мнение и отношение, но същевременно 
проявяват уважение и разбиране. 

• Защита на доверието. Отразява нещо характерно за мо-
билната социална работа, а именно, избягване на сътрудничест-
вото с органи, които биха могли да санкционират клиентите и да 
застрашат изграждането и запазването на доверителни отноше-
ния с тях. 

• Работа с различните полове и култури. Предполага от-
читане и съобразяване със специфичното за половете поведение, 
както и с културната и религиозна идентичност на децата и 
юношите. Отчитането на културния контекст на поведение е от 
съществено значение за осъществяването на ефективен контакт 
и последващо взаимодействие [Ройтинг, М., 2007, 92−95]. 

Основните характеристики на мобилната социална работа 
могат да бъдат представени както като цялостен процес, така и 
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като специфичен вид социална дейност. Това е така, тъй като от 
една страна процесът на подкрепа често предполага продължи-
телна работа, следваща определени етапи, а от друга – с оглед на 
специфичните особености на целевата група и начина на взаи-
модействие с нея, мобилната социална работа се отличава с ня-
кои особености, определящи рамките на дейността на мобилни-
те социални работници. 

Като процес мобилната социална работа най-често следва 
четири етапа: 1) подготовка; 2) планиране; 3) действие и 4) мо-
ниторинг и преглед. Всеки един от тези етапи предполага нами-
рането на отговор на различни въпроси, пред които мобилните 
социални работници са изправени. 

Към първия етап обичайно се отнасят следните ключови 
въпроси: защо е необходимо оказването на подкрепа и кой още 
работи в тази насока? Какви са специфичните особености на це-
левата група? Къде могат да бъдат срещнати и как прекарват 
времето си клиентите? Каква е целта на подкрепата и какви са 
първите стъпки за осъществяването й? Какви ресурси са необхо-
дими? 

Планирането предполага поставяне на конкретни задачи ка-
то: предвиждане на ситуациите и усложненията, които могат да 
възникнат (особено тези, характеризиращи се с висока степен на 
риск) и разработване на съответните стратегии за превенция и 
интервенция; определяне на участниците в екипа – социални ра-
ботници от съответната организация и други (ако е договорено 
партньорство с други организации), както и разпределяне на за-
дачите; разработване на система за протоколиране на информа-
цията, включваща нейното записване, разпространяване (в рам-
ките на екипа) и съхраняване. 

В основата на третия етап е създаването на пряк контакт. 
Този момент е изключително важен и дори решаващ за по-
нататъшната работа. Ако първоначалното впечатление, което 
мобилните социални работници създадат, е отрицателно, това 
може значително да затрудни изграждането на доверителни от-
ношения, а от там да затрудни и работата с клиентите. Едва след 
установяването на доверителни отношения би могъл на практи-
ка да се осъществи процесът на подкрепа. 
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Четвъртият, последен етап, включва регистрация, отчет-
ност, изводи и оценка. Информацията, включена в документа-
ция, зависи най-вече от особеностите на целевата група, но оби-
чайно е свързана със здравословното състояние, контактите със 
семейството (семейната история), личната хигиена, поведението 
и образованието на клиентите. Изводите и оценяването са об-
вързани и с осъществяването на постоянен мониторинг. 

В съдържателен аспект мобилната социална работа включва 
различни дейности, насочени към осигуряването на подкрепа. 
Като дейност тя е свързана както с пряката работа на терен, така 
и с работата по конкретен случай. Пряката работа на терен 
включва наблюдение, съставяне на карти на улицата, улично 
преброяване, както и създаване на контакт и изграждане на до-
верителни отношения. Работата по конкретен случай, от своя 
страна, е логично продължение на теренната практика и включва 
оценка на нуждите, „улично” образование, съветване и консул-
тиране, насочване и посредничество, предоставяне на конкретни 
услуги, работа със семейства и общности, работа в мрежа (парт-
ньорство с различни институции, специалисти и физически ли-
ца) и лобиране. Ефективната социална работа на терен и работа-
та по конкретен случай предполагат много добра професионална 
подготовка, вътрешен усет и специфичен подход към децата и 
юношите от страна на мобилните социални работници. 

Много богат международен опит в мобилната социална ра-
бота има Международно дружество за мобилна работа с юноши 
ISMO (International society for mobile youth work), чийто модел е 
припознат и адаптиран у нас от различни социални организации 
в последните години, именно той е в основата и на множество 
техни практики и успешни проекти в тази насока. В подкрепа на 
мобилната социална работа у нас ISMO провежда и квалифика-
ционни курсове по Мобилна работа с юноши в България, като 
много български специалисти имат възможност да споделят своя 
опит и да се запознаят с модела на Международното дружество 
за мобилна работа с юноши. Първият такъв курс е проведен в гр. 
София в периода 2004−2005 г., последван от друг в периода 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 394

2005–2007 г1 (на по-късен етап в Германия са проведени и други 
квалификационни курсове за мобилни социални работници от 
НПО сектора в България). 

Мобилната работа с юноши е социално-педагогическа кон-
цепция, силно ориентирана към социалната среда. Подходът на 
работа е стриктно съобразен с особеностите на квартала и общ-
ността, в която се намират юношите, отчитат се също така и ре-
сурсите, които са достъпни и могат да бъдат използвани в рам-
ките на средата. Акцент се поставя не върху извеждането на 
юношата от неблагоприятната среда, в която се намира, а върху 
инициирането на промени в тази среда и овладяването на конк-
ретни умения от негова страна. Мобилната работа в повечето 
случаи е насочена към вече съществуващите неформални групи, 
към които принадлежат юношите, защото те имат своеобразно 
значение не само за формирането на представите и поведението 
им, но и за преодоляване на предизвикателствата в тяхното раз-
витие [Шпехт, В., 2007, с.72] . 

Мобилната работа с юноши включва четири взаимосвърза-
ни области: работа на терен, работа с група, работа с индивиду-
ален случай и работа с общност. В основата на работата на терен 
е изграждането и поддържането на контакт с юношите, както и 
доброто опознаване на фактическата ситуация на целевата гру-
па. При този аспект от мобилната работа, социалните работници 
имат възможност да се запознаят със ситуацията на юношите, с 
техните трудности и вътрешни ресурси за промяна, което им 
помага да планират социално-педагогическата подкрепа, както и 
начина, по който могат да я предоставят – чрез консултации, 
раздаване на информационни материали, създаване на групи за 
взаимопомощ, групи по интереси и т. н. Много характерен за 
Мобилната работа с юноши е начинът, по който се гледа на гру-
пите. Те бива възприемани повече като ресурс за подкрепа, от-
колкото като среда, оказваща неблагоприятно въздействие върху 
нейните членове. Неслучайно Мобилната работа с юноши се 
развива като контрапункт на прекалено индивидуализираните 
модели на работа с деца и юноши до този момент. Когато е уста-
                                                      
1 Авторът лично е участвал в този курс. 
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новен контакт с групата и са изградени доверителни отношения 
с нея, се открива възможност и за индивидуална работа с кон-
кретно дете. Преминавайки през работата с група, индивидуал-
ната работа дава по-добри резултати, защото от една страна тя е 
съобразена с житейската среда и особеностите на групата, а от 
друга, защото мобилните социални работници са приети от при-
ятелския кръг на юношата, с който той ще работи индивидуално. 

Работата с група предоставя различни възможности, които 
не са налице при индивидуалната работа, като тези възможности 
са свързани най-вече с развиване на социални умения и компе-
тенции. В рамките на работата с група е възможно провеждането 
на дневни мероприятия и кратки пътувания, редовна работа в 
клуб, тематично специализирана работа и осъществяване на 
културни проекти. Регулярните срещи на терен, както и работата 
с група, често са основа за последващата индивидуална работа. 
Разговорите и интензивните консултации могат да доведат до 
разработване на конкретни индивидуални планове за промяна. 
Плановете за индивидуална работа са важна стъпка в посока ре-
ализиране на подхода за индивидуализиране на социално-
педагогическата подкрепа. Те целят повишаване на автоном-
ността и социалната интеграция и са центрирани върху конкрет-
ни нужди. Планът за интервенция включва идентифициране на 
нуждите и на целите и задачите, които трябва да бъдат постигна-
ти, на средствата, които ще бъдат използвани, както и на про-
дължителността на услугите и периодичността на ревизиране на 
плана. При необходимост, при осъществяването на индивидуал-
ната подкрепа, мобилните социални работници подпомагат 
юношите и в техните контакти с различни институции. 

От своя страна работата с общност е насочена към пробле-
мите на децата и юношите в и с непосредствената среда, в която 
живеят. Най-съществените параметри на работата с общност в 
рамките на Мобилна работа с юноши са: 1) провеждане на об-
ществени форуми и кръгли маси по проблемите на децата и 
юношите на улицата, както и работа с масмедиите за тяхното от-
разяване и популяризиране; 2) организиране на мероприятия в 
общността, с цел приемане и приобщаване на децата и юношите 
към нея; 3) изграждане на междуинституционална мрежа, която 
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да координира дейностите на организациите, работещи по проб-
лемите на децата и юношите в риск и 4) анализ на социална сре-
да, като важен елемент от проектното планиране и задължително 
условие за установяване, организиране и използване на налич-
ните в общността ресурси [Ройтинг, М., 2007, 85−90]. 

Работата с общност е насочена към проблемите на децата и 
юношите в и с непосредствената среда, в която те живеят. Подо-
бен тип подкрепа в естествената за клиентите среда е от особена 
важност, когато говорим за социална работа с маргинализирани 
общности, които често се характеризират с висока степен на зат-
вореност (капсулиране). Това е така поради факта, че много от 
социалните, здравни и образователни услуги реално не достигат 
до тях. Анализът на Столична община на практиките и налични-
те социални услуги в София, направен в рамките на Програма-
та за мерки в подкрепа на деца и семейства в уязвимо положе-
ние, показва, че Столицата не разполага с достатъчен ресурс, за 
да се достигнат и подкрепят големия брой деца и семейства, жи-
веещи в риск на нейната територия. Като основен недостатък 
при предоставяне на социалните услуги е очакването, че клиен-
тът излиза от общността, за да потърси услугата, както и отдале-
чеността на услугата от общността, което е в конфликт с харак-
теристиката на някои общности, каквато е ромската например 
(една от основните целеви групи на мобилната социална работа 
у нас бел.авт.), а именно − тя е много затворена и не допуска 
други хора отвън. Затова и организациите, осъществяващи мо-
билна социална работа, предлагат услугите директно – в общ-
ността, като осигуряват включваща, приемаща, стимулираща 
среда за независим и пълноценен живот. 

Анкетно проучване на Сдружение „Деца и юноши” (основ-
ната организация, осъществяваща мобилна социална работа в 
столицата), проведено с представители на целевата група (полз-
ватели на предоставяните от организацията услуги), показва 
степента на значимост на различните области на мобилната под-
крепа, а именно: образование (91,67% посочват тази област като 
една от най-значимите); търсене на работа и контакт с институ-
ции (80%); задоволяване на базисни потребности (79%); здраве-
опазване и здравна грижа (75%); емоционална подкрепа и раз-
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биране (50%). Много висок е процентът на респондентите 
(91%), за които работата на социалните работници на терен доп-
ринася за повишаване на обществената осведоменост по проб-
лемите на рисковите групи и за адекватното отношение към тези 
проблеми [Сдружение „Деца и юноши”, 2016, 5−14]. 

Значимостта на посочените области на мобилната подкрепа 
се потвърждава и от тематиката на програмите, реализирани и 
реализиращи се у нас към момента. Обстойният преглед на нас-
тоящите проекти в сферата на мобилната социална работа, каса-
ещи пряко или косвено юношите в риск и осъществявани най-
вече от неправителствения сектор, ясно определя нейните акту-
ални приоритети, а именно: 

− Образование. С такава насоченост например са следните 
проекти: 1) Нови територии за мобилна работа с юноши във 
Варна на Сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. 
Андрей”, който цели осигуряване на подкрепа за продължаване 
на образованието на младежи от маргинализирани общности; 2) 
Да върнем децата в училище на Фондация „Партньо-
ри−България”, целящ реинтеграция в училище на отпаднали от 
образователната система ученици (8 до 18 години и млади майки 
до 20 години) от ромски произход от гр. Самоков и превенция на 
повторното им отпадане; 3) проектът Уча и ще сполуча – образо-
вателна интеграция на ученици от етническите малцинства на 
Фондация „Конкордия България”, който цели задържане в учи-
лище на децата от етническите малцинства (гр. София). 

− Задоволяване на базисни потребности. С такава насоче-
ност са проектите: 1) Мобилна работа за самопомощ на се-
мейства в неравностойно социално положение на Сдружение 
„Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей”, чиято основ-
на цел е повишаване на родителския капацитет на семейства в 
неравностойно социално положение, за да бъдат задоволени по-
добре основните потребности на техните деца и да не се допус-
не настаняването им в институции; 2) Проект по програма Кор-
поративна социална отговорност на SGEB и Българска Храни-
телна Банка в сътрудничество с организации, осъществяваща 
мобилна социална работа, цели намаляване на глада и огранича-
ване на "разхищаването на годна за консумация храна", чрез съ-
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биране, съхраняване и раздаване на дарени хранителни продукти 
на деца и младежи в нужда. 

− Здравеопазване и здравна грижа. С такава насоченост са 
програмите Подобряване на устойчивостта на националната 
програма по туберкулоза и Превенция и контрол на ХИВ/СПИН 
на Министерството на здравеопазването, които целят подобря-
ване на контрола на туберкулозата и ХИВ/СПИН в България, на-
сочени са основно към маргинализираните общности в страната 
и се осъществява от екипи от сътрудници на терен към неправи-
телствени организации; 

− Емоционална подкрепа. С такава насоченост са проекти-
те: 1) Изграждане на неформален младежки клуб за мобилна 
работа с млади хора (с. Любен Каравелово) на Сдружение „Съ-
участие”, който цели младежите от селото да продължат самос-
тоятелно да организират своето свободно време и да предприе-
мат инициативи, насочени към подобряване на взаимодействия-
та в общността за утвърждаване на позитивни модели за лич-
ностно и социално развитие; 2) Услугата Мобилен център за ра-
бота с непридружени деца – бежанци по проект Сигурност и 
подкрепа на децата на Сдружение за педагогическа и социална 
помощ за деца ФИЦЕ-България е насочена към предоставянето 
на социални услуги, съобразени със специфичните нужди на 
непридружени малолетни и непълнолетни бежанци, настанени в 
РПЦ-София, кв. Овча купел. 

− Превенция на рисковото поведение. С такава насоченост 
са: 1) Програма за превенция на трафика на хора в ромска общ-
ност на Община Варна (реализирана от неправителствени орга-
низации) цели изграждането на постоянна доброволческа група 
от младежи (13−20 г.) от ромски произход, които чрез мобилна 
работа, да реализират информационни кампании и открити дис-
кусии сред свои връстници на теми основно касаещи трафика на 
хора, наркоманиите и рисковете в Интернет; 2) Проект „Мобил-
на работа за равноценност на половете” на Сдружение „Съу-
частие” и Социална асоциация „Св. Андрей” е насочен както 
към подобряване на жизнената ситуация на момичета и млади 
жени от ромска общност и намаляване на риска от въвличането 
им в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, така и по от-
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ношение на други свързани рискови поведения (отпадане от 
училище, сключване на ранни бракове, икономическа зависи-
мост, наркомании и др.); 3) Проект HOPE (Helping ourselves 
prevent exploitation) на Сдружение „Съучастие” цели чрез из-
вършване на мобилна социална работа сред ромските общности 
във Варна да се подкрепят младите хора със специални образо-
вателни потребности в превенцията срещу сексуалната експлоа-
тация на принципа помощ за взаимопомощ. 

− Развитие на социални умения и връзка с институции. 
Доставчиците на социалната услуга „Център за работа с деца на 
улицата” (ЦРДУ) са пряко ангажирани с развитието на социални 
имения и осъществяването на връзки с институциите чрез пре-
доставяне на мобилни услуги. Според Методиката за условия-
та и начина на предоставяне на социалната услуга „Център за 
работа с деца на улицата”, центровете извършват мобилна со-
циална работа за идентифициране и локализиране на деца на 
улицата, предоставяне на изнесени услуги на децата и техните 
семейства и насочване към ЦРДУ. Изнесените услуги на терен са 
свързани най-вече с насочване към здравни услуги, осъществя-
ване на връзки с институции, консултиране и практическа подк-
репа по здравно-хигиенни въпроси, вътрешносемеен климат, 
както и проблеми в общността. Консултирането на децата и 
юношите касае най-вече проблеми свързани със семейството, 
училището, участието в банди, намирането на работа, употреба-
та на наркотици, регулирането на дългове, сексуалността, здра-
вето и др. [Методика ЦРДУ, 2009]. В тази насока дългогодишен 
опит в предоставянето на мобилни социални услуги имат също 
така и Сдружение „Самаряни” (гр. Стара Загора), Сдружение 
„Гаврош” (гр. Варна) и др. 

− Развитие на общността. С такава насоченост са проекти-
те: 1) Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез 
създаване на модел за развитие на общността на Ноу-хау цен-
търа за алтернативни грижи за деца към НБУ, Фондация „Здраве 
и социално развитие” и Община Кюстендил, с основна цел из-
граждане на модел за успешно справяне с нарастващите социал-
ни проблеми в ромската общност, резултат от маргинализацията 
й; 2) Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейс-
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тва в общността на SOS детски селища – България, целящ раз-
виване на капацитета на общността на територията на осем об-
щини в страната чрез предоставяне на гъвкави мобилни социал-
ни услуги за деца и семейства в риск. 

Посочените проекти са само част от пъстрата „палитра” от 
практики в рамките на мобилната социална работа и ясно очер-
тават както дефицитите и нуждите от определен тип социална 
подкрепа у нас, така и възможности, които мобилната работа 
предоставя. Важно е да се отбележи обаче, че не всяка област от 
мобилната социална работа е еднакво добре развита в България. 
Анкетно проучване, проведено в рамките на дисертационното 
изследване „Социално-педагогически проблеми на ресоциализа-
цията на безнадзорни деца”2, проведено в периода 
26.09.2013−07.11.2013 с 92 души от 13 града, отразява позиции-
те на специалистите, работещи с деца и юноши в риск, по този 
въпрос, а именно: 1) Според специалистите, от четирите направ-
ления на социално-педагогическата работа с деца и юноши в 
риск (работа с индивидуален случай; работа с група; работа със 
семейство и работа с общност) в най-голяма степен се налага да 
бъдат инициирани промени по отношение на работата със се-
мейство и работата с общност (79.4% от респондентите са из-
разили подобно мнение), за сметка на индивидуалната работа 
(70.7%) и работата с група (68.5%); 2) С оглед на високия про-
цент, дали отговори в посока инициирането на промени, респон-
дентите са направили и редица предложения за бъдещи насоки 
на развитие в четирите основни направления, като най-често 
срещаните са: 

• по отношение на работата със семейство. Според рес-
пондентите в най-голяма степен е необходимо да бъдат иниции-
рани промени в посока „повишаване на родителския капацитет” 
(30 %); „привличане на родителите и/или разширеното семейст-
во в процеса на ресоциализация (28 %) и „оказване на подкрепа 
за подобряване благосъстоянието на семейството” (20 %); 

• по отношение на работата с общност. Според респонден-

                                                      
2 Автор на дисертационното изследване е авторът на тази публикация. 
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тите в най-голяма степен е необходимо да бъдат инициирани 
промени в посока „изграждане на между-институционална мре-
жа и работа в екип” (22,4 %) и „провеждане на различи меро-
приятия с цел популяризиране проблемите на децата и юношите 
в риск” (20,4 %); „задълбочено и експертно проучване на нужди-
те и особеностите на общността”, „привличане на граждани, 
имащи авторитет и влияние при работата с общност” и „използ-
ване на ресурсите в общността с цел социализация и ресоциали-
зация” (14.3%); 

• по отношение на работата с индивидуален случай. Спо-
ред респондентите в най-голяма степен е необходимо да бъдат 
инициирани промени в посока „подобряване на координацион-
ния механизъм за взаимодействие между институциите и работа 
в екип”, както и „подобряване квалификацията на специалисти-
те, работещи с целевата група” (17 %); „оказване на подкрепа и 
ангажиране на семейството при индивидуалната работа” (14 %); 

• По отношение на работата с група. Най-често отбелязва-
ната насока на работа е „обособяване на разнородни или едно-
родни по даден признак групи от клиенти, с които да се работи” 
(15.2 %); „използване на работата с група за развиване на соци-
ални и други умения” и „използване на групови методи за рабо-
та” (13 %). 

Цялостните резултати от анкетното проучване извеждат на 
преден план и конкретни нерешени проблеми, респективно на-
соки за бъдеща работа, които оказват значително влияние върху 
ефективността (резултатността) на социално-педагогическата 
подкрепа, а именно: 

− социокултурните особености на дадени общности ги опре-
делят повече като застрашаващи, отколкото като подпомагащи 
процеса на ресоциализация, което ги превръща по-скоро в нега-
тивен за развитието на децата и юношите в риск фактор; 

− принципът за доброволно участие на клиентите много 
често води до липсата на ангажимент от тяхна страна по отно-
шение на услугите, които им се предоставят, т.е. проактивният 
подход тук трудно би могъл да бъде реализиран на практика, ко-
ето от своя страна затруднява постигането на устойчиви във 
времето резултати; 
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− широкият спектър от житейски ситуации, в които се на-
мират децата и юношите и произтичащите от тях дефицити не 
могат да бъдат адекватно покрити от съществуващите в момента 
социални услуги и наличната институционална база; 

− недотам доброто сътрудничество между институциите 
затруднява прилагането на комплексния подход при решаването 
на проблемите на клиентите, с което в много голяма степен спа-
да ефективността на оказваната социално-педагогическа подк-
репа; 

− силно изоставаща е работата на институциите по отно-
шение на информационните кампании, целящи да запознаят об-
щността (обществото) с проблемите на клиентите. По отноше-
ние на работата с общност данните показват, че именно в това 
направление се работи най-малко, което от своя страна ограни-
чава привличането на ресурси от частния сектор и създаването 
на подкрепяща среда; 

− работата с общност често има кампаниен характер, което 
предопределя и временния ефект на постигнатите резултати; 

− нормативната уредба в редица случаи възпрепятства кли-
ентите по отношение на достъпа им до определени услуги. В 
много случаи законово регламентираните процедури изискват 
твърде много време, за да бъде оказана реална подкрепа на дете 
в риск [Николов, Ц., 2017, 136−174] 

През последните години е налице положителна промяна по 
отношение на овладяването на определени рискови фактори в 
юношеска възраст. Броят на децата и юношите, изпаднали в със-
тояние на трайна безнадзорност, намаля, което измества фокуса 
на работа на мобилните екипи от оказване на подкрепа на места-
та, където клиентите могат да бъдат срещнати, към местата, от 
които те идват и то със значителен акцент върху превенцията. 
По този начин фокусът се измества от индивидуалната работа 
към работата с общност и оказването на подкрепа на семейства-
та, чиито деца са в риск. Усилията на мобилните социални ра-
ботници вече са насочени основно към махалите, придобили по-
пулярност като т.н. „джобове на бедност”, като често една от 
главните цели е свързана с развиване на техния капацитет. До-
пълнително благотворно влияние в тази насока оказа и разкри-
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ването на нови социални услуги в общността, част, от които 
включват в методиките си и мобилна социална работа. 

В обобщение може да се каже, че работата на терен предос-
тавя на мобилните социални работници възможност не само да 
диагностицират дефицитите, които юношите имат, осъществя-
вайки пряк контакт с тях в естествената им среда, но и да реали-
зират различни дейности чрез индивидуална работа и работа в 
група по посока на тяхната реинтеграция. Независимо от въз-
можностите, които предоставя кабинетната работа, мобилната 
социална работа запазва своя статут на първично звено по отно-
шение на предлаганата подкрепа. Работата с общност, от своя 
страна, предлага различни възможности за постигането на соци-
ална промяна по отношение на специфичната ситуация, в която 
се намират юношите в риск. Независимо дали ще я свързваме 
приоритетно с осъществяването на пряка интервенция или с 
превенцията, мобилната социална работа остава важна част от 
цялостната подкрепа. 

NOTES/БЕЛЕЖКИ 

Статията е по проект, подкрепен от Фонд научни изследва-
ния на тема "Приложни полета на социалната педагогика", № 
80-10-88/15.04.2019 г. 
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МЯСТО И РОЛЯ НА ИСТОРИЧЕСКАТА 
ГЕОГРАФИЯ В ПОДГОТОВКАТА 

НА ЮНОШИТЕ  
(С ФОКУС КЪМ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

НА УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ)  

Веселин Томалевски 

PLACE AND ROLE OF HISTORICAL 
GEOGRAPHY IN THE PREPARATION 
OF ADOLESCENTS (WITH A FOCUS 

TO A COMPARATIVE ANALYSIS 
OF HISTORY TEXTBOOKS) 

Veselin Tomalevski 

Abstract: Historical geography plays an essential role in the 
preparation of adolescents. Interactively engaging her in history 
lessons, related to the setting of various didactic tasks, using 
historical and geographical concepts, allows students to more easily 
comprehend and remember information, as well as to form some 
intellectual skills. This is especially useful, given the period of 
adolescence, when transformations in bio-psycho-social development 
occur, related to changes in thinking, building self-esteem and self-
awareness, and forming personal identity. It can therefore be a period 
of opportunity and personal growth in which historical geography 
has its place. 

Key words: historical geography, adolescents, historical and 
geographical concepts, educational information, development, 
transformations, intellectual skills 

Насочването към настоящата тема е провокирано от инте-
ресът ми към историята, като цяло и към това как днешните 
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подрастващи разбират историческите факти, как се поднася ин-
формацията на учениците, за да бъде тя максимално достъпна, 
достоверна и да остане трайно в съзнанието им. Младите хора 
трябва да формират отношение към българската история. Необ-
ходимо е да разбират правилно историческите събития. В този 
смисъл историческата география е неделима част, която трябва 
да съпътства процеса на усвояване на историческите факти. Ин-
терактивното й използване играе съществена роля в подготовка-
та на юношите. С включването на дидактически задачи при изу-
чаване на историко-географските понятия учениците могат по-
добре да осмислят учебното съдържание и да формират инте-
лектуални умения, като работа с историко-географска карта.  

В тази насока се осъществи изследване в две направле-
ния. Едното, свързано с това да се види доколко присъства исто-
рическата география в избрани учебници по история и цивили-
зации за седми клас за определен исторически период, как се 
използва тя от авторите, по какво си прилича и се различава в 
избраните теми при отделните автори. Другото направление е 
свързано с това да се изследва дали юношите познават и използ-
ват историко-географски понятия в обучението си по история. За 
целта на изследването се използваха методите – сравнителен 
анализ и тест.  

Значим период от българската история, към който е насоче-
но изследването е Българското революционно движение, което 
заема основно място в историческото съзнание на българина. То 
е пословично събитие за периода на българското Възраждане, 
отразяващо важната роля на българските революционери. Кул-
минацията му се проявява в Априлското въстание, което се явява 
най-завършената военна изява на освободителното движение. 
Макар и потушено, то постига своите цели. Героизмът на хиля-
дите жертви не остава напразен и се стига до Руско-турската ос-
вободителна война. Българското опълчение и руските войски 
довеждат до успешен край войната. Най-важната победа е изво-
ювана – възстановена е българската държава. Именно затова ин-
тересът ми е насочен към този исторически период. Преди да се 
пристъпи обаче към излагане на изводите от направения анализ 
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на получените резултати е резонно да обърнем внимание на 
възрастовия обхват на изследваните лица, а именно 13-14 го-
дишни юноши и на процесите, които съпътстват този период от 
развитието на човек, за да си обясним по-добре някои засегнати 
явления и тенденции.  

Юношеството е сложен период на преход от детството към 
по-зряла младежка възраст. Сложността произтича от трансфор-
мациите, които обхващат био-психо-социалното развитие на 
юношата. Това обуславя трудността да се очертае една точна и 
категорична граница на този етап от развитието на човека. В ис-
торически и културен аспект периодът на зрелост има различен 
обхват като възраст и като поведенчески акт (ритуал) [Деларош, 
П., 2004, с. 5]. Специалисти от различни научни области, взе-
майки предвид интереса на научната си дейност и специфичните 
особености на юношеството, посочват различни граници за на-
чало и край на периода. В своята книга ''Юношеството'' П. Дела-
рош посочва, че юношеството може да започне още на 10 г. 
„Съвременната психологическа ориентация е повлияна от прак-
тиката да се датира юношеството в началото на пубертета, което 
е все по-рано: юношеството започва около дванадесет години и 
завършва към тридесет (според Пиер Мал)“ [цит. по Деларош, 
П., 2004, с. 8]. „В научната литература юношеството, или перио-
дът на интензивно съзряване на индивида, се ''движи'' в твърде 
широки граници, обхващащи диапазона от 8-годишна до 25-
(дори 30-) годишна възраст“ [Господинов, В., 2010, с. 65]. Това 
се дължи на обстоятелства, засягащи долната и горната грани-
ца на този възрастов период, които от своя страна са продикту-
вани от темповете на физическото, психическото и социално-
то развитие на индивида. Например процеса на акселерация 
(по-ранно и по-бързо съзряване на човешкия индивид с всяко 
следващо поколение). Наблюдава се по-ранно и по-бързо разви-
тие на физиката и по-късно психическо съзряване. От друга 
страна при отделните юноши, макар те да си приличат по много 
неща, има особености, които настъпват по-рано или по-късно, 
това е индивидуално, а и всеки има различни социални взаимо-
действия и ги подбира по-различен, неповторим начин. Проме-
ните в обществото, културните и етнически различия също доп-
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ринасят за това. По този начин процесът на физическо съзряване 
(свързано основно с пробуждане на половата функция) е въз-
можно да започне на 8 години, а психическото съзряване да за-
върши на 25 години [Господинов, В., 2010, с. 66]. Това измества-
не на горната граница е обусловено и от някои днешни тенден-
ции. „Високите изисквания на научно-техническата революция и 
удължаването на периода на учене и образование забавят въз-
можността за встъпване в самостоятелен трудов живот, което 
пряко влияе върху социалната зрялост и формиране на личност-
та“ [Силгиджиян, Х., 1978, с. 28]. Юношеството е период, който 
се свързва както с определен възрастов обхват, така и с настъп-
ването на известни промени за детето, които имат значим харак-
тер. То „обхваща приблизително времето от 14-ата до 18-ата го-
дина от живота на човека (строго индивидуално е, но може да се 
приеме, че в рамките на този възрастов интервал при мнозинст-
вото юноши се осъществява основната и най-важна част от пре-
хода от детство към зрялост, като следва да се отчита тенденция-
та към увеличаване на продължителността на този преход)” 
[Господинов, В., 2010, с. 76]. Затова и нашето изследване е насо-
чено към тази възрастова граница, когато личността започва да 
съзрява, да развива интензивно интелекта си, абстрактното си 
мислене, критичността, започва да оценява себе си, другите и 
заобикалящия го свят. В този етап от развитието си юношата 
може да изгради нагласи и към историческите събития. Чрез 
взаимодействието си с историческите източници на информация 
да формира умения за оценяване на историческите събития.  

През периода на юношеството младата личност извървява 
освен своя биологичен, но и значим социален и психологически 
преход. „Юношеството се разглежда като важен етап във форми-
рането на личността, в който психологическите трансформации, 
свързани с измененията в социалните взаимодействия на лич-
ността, изграждат модели на поведение, които определят цялата 
стратегия на бъдещ живот” [Силгиджиян, Х., 1978, с. 5]. Проме-
ните, които настъпват са свързани с пронизващи силни чувства 
за автономност, самостоятелност, необходимост от изява на соб-
ствените сили и способности, усещане за собствена ценност, за 
личностна значимост. Психологическият преход се свързва с 
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психичните процеси, които настъпват в периода на юношеството 
– самоосъзнаването, самооценката. ''Самосъзнанието е ориенти-
ровка в собствената личност, изработване на образ за себе си, 
''Аз-концепция'' за себе си ... динамическа система от всички 
съзнателно осъществяващи се психически процеси'' [Силгиджи-
ян, Х., 1978, с. 34]. ''Аз-концепцията'', според С. Джонев, „изра-
зява гледната точка на субекта към самия себе си. Аз-ът предс-
тавлява вътрешният свят на индивида, присъщ само на него” 
[Джонев, С., 1996, с. 69]. Авторът допълва, че Аз-концепсията е 
оценъчно мнение и отношение на индивида към самия него, 
чрез което постига собствената си идентичност [Джонев, С., 
1996, с. 73]. Социалният преход е характерен за периода на 
юношество, когато личността навлиза в собствения вътрешен 
свят, прави опити да опознава своите възможности, започва да се 
самооценява и оценява другите. Това провокира търсене на изя-
ва на собствените възможности, чувство за автономност, започва 
борба за самоутвърждаване в социалната среда. Този ефект се 
усилва и от новите възгледи, формирали се от психологическа 
зрялост (включително и преобладаващото абстрактно мислене) и 
от взаимодействието със външната социална среда. Така соци-
алният преход се осъществява чрез взаимодействието на юно-
шата с околната среда и развилите се психични процеси, харак-
терни за този период от развитието. Психичните процеси са 
повлияни от социалната среда, те се развиват в зависимост от 
съдържанието на социалните взаимодействия на юношата. Са-
мото развитие на юношата е обусловено от наличието на тези 
изменения и до голяма степен засягат и интелектуалното разви-
тие. Така овладяването на различни социални роли при взаимо-
действието на юношата със социалната среда и социалните фак-
тори се оказват твърде значими за една млада личност. Може да 
се обобщи, че трите фактори – биологичен, социален и психоло-
гичен, са взаимосвързани и си влияят по различен начин и в раз-
лични комбинации в зависимост от средата и начина на живот на 
даден човек.  

Е. Ериксън обособява периода на юношество като криза на 
идентичността. Той „посочва, че кризата трябва да се „приеме 
като обозначаваща и необходима повратна точка, съществен мо-
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мент, когато развитието трябва да поеме по един друг път, обе-
динявайки ресурсите за израстване, подобряване и по-нататъшна 
диференциация” [цит. по Господинов, В, 2010, с.71]. 

Психоаналитичната школа обвързва периода на юношес-
твото със завръщането на Едиповия комплекс. Счита се, че тога-
ва завършват едиповите инфантизми, когато детето окончателно 
започва да търси автономия, да се „отделя” от родителя. Също 
така се смята, че това е задължително условие за детето, за него-
вото психично здраве и развитие. Както бе споменато по-горе, 
детето става възрастен. Този период е част от израстването на 
детето, като се имат предвид промените в начина на мислене и 
формиране на личностната идентичност. Това е време на криза, 
но и на възможности, на голям потенциал за израстване. Точно 
сега може да развие възгледите си за света, да утвърди индиви-
дуалността си, да изгради самосъзнание, което се свързва и с из-
граденото ниво на интелигентност и с качеството на мисловните 
характеристики на личността, които разбира се дооформя на по-
късен етап и чрез житейския си опит. От това зависи и как дете-
то ще може да се справя с поставените задачи и проблеми пред 
него, дали ще изгради реална самооценка за себе си, а оттам и 
как ще се адаптира към социалната среда със неговите интелек-
туални възможности и способности, както и възможността да се 
развият нови такива. Могат да усъвършенстват и интелектуално-
то си възпитание, с което се постига развитие и усъвършенства-
не на човешката личност, формира се система от качества и спо-
собности у личността, които способстват за нейното цялостно 
интелектуално израстване. В часовете по история учениците мо-
гат да изградят интелектуални умения за оценяване на истори-
ческите събития, за работа с различни исторически източници 
на информация, за използване на историко-географски понятия в 
обучението си по история, към което е насочено и настоящето 
изследване. 

За целта на сравнителния анализ са избрани три теми по 
История и цивилизации за 7. клас, а именно: „Българското наци-
оналноосвободително движение (1869–1875г.)“, „Априлското 
въстание (1876 г.)“, „Руско-турската война (1877–1878г.) и осво-
бождението на България“. Използвани са следните учебници: 



ВЕСЕЛИН ТОМАЛЕВСКИ 

 411

История и цивилизации за 7. клас на издателство „Просвета“ от 
2018 г., История и цивилизации за седми клас на издателство 
„Рива“ от 2018 г. и Истории и цивилизации за 7. клас на издател-
ство „Булвест-2000“ от 2018 г.  

От направения сравнителен анализ стана ясно, че за разг-
леждания исторически период и трите авторски колектива 
включват убедително историческа география както в основ-
ния текст, така и допълнително в историческите източници на 
информация в учебника – документи от епохата, снимки на ис-
торически събития или географски обекти и историко-
географски карти. Основната информация в текста се онагледя-
ва. В количествено съотношение на използваната историческа 
география може да се каже, че тя преобладава в следните момен-
ти: биографични данни на историческите личности от периода, 
изграждане на комитетската мрежа на ВРО, разделението на 
страната на революционни окръзи през Априлското въстание и 
ход на Руско-турската война. Географските обекти, които по-
сочват авторите като цяло съвпадат в учебниците. Друга при-
лика е поставяне от авторите на различни задачи и въпроси 
към учениците, свързани с употребата на историко-географски 
понятия (към картите, документите, задачите в края на темата, за 
домашна работа, проекти). Някои автори онагледяват със снимки 
от епохата или обвързват историко-географския обект с ди-
дактическа задача. Този подход благоприятства запаметяването 
на историческите знания. Така се съчетава нагледността със съ-
битието. Задачите са поставени логически и се цели по-доброто 
и трайно осмисляне на информацията, чрез включване на геог-
рафската карта. Там, където са използвани историко-
географски карти е постигнато добро онагледяване, логично и 
адекватно отразяване на локализираните на картата обекти. За-
белязва се авторово отношение към историческата география, а 
и самите теми предполагат нейното използване. Важен момент е 
връзката, която се прави между географския обект – истори-
ческото събитие – годината – личността.  

Като разлики могат да се посочат липсата на карта за 
разделението на окръзите при темата за Априлското въстание в 
учебника на „Просвета“, въпреки че тази информация е включе-
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на в картата за Руско-турската война в следващата тема. Това, 
обаче я прави излишно подробна и може да затрудни или обърка 
ориентирането на учениците. Затова е добре да бъде разделена, 
да има карта на Априлското въстание отделно от Руско-турската 
война (например, картата в учебника на „Булвест“ е по-ясна и 
лесна за ориентиране). Други разлики са в използването на ня-
кои географски обекти. Например, в учебника на „Булвест“ е да-
дена и много по-подробна информация за Санстефанския и 
Берлинския договор за разлика от другите два учебника. Тук ав-
торите отделят цяла точка, поместват информация в документи и 
карта за онагледяване на териториите, към която има и поставе-
ни въпроси за учениците. Единствено в учебника на „Просвета“ 
пък има актуализиране на географските понятия от предход-
ната тема. Може да се заключи на базата на направения сравни-
телен анализ, че всеки един от трите авторски колектива спазват 
включването на основните историко-географски понятия за изс-
ледвания период и има и собствени предпочитания за използва-
нето им под различни форми, което придава един по-
заинтригуващ вид на изучаваните исторически факти. Друг по-
ложителен момент от гледна точка на възприемането и трайно-
то запаметяване на историческите факти с акцент върху истори-
ческата география е и умелото обвързване на историко-
географския обект с дидактическа задача, както и връзката 
географски обект – историческо събитие – година – личност. 

Следващия етап от изследването е провеждане на тест с 
ученици от 7. клас върху историко-географски понятия при те-
мите Българското революционно движение 1869–1875 г. Април-
ското въстание 1876 г. Руско-турската война 1877–1878 г. и осво-
бождението на България. Цели се изследване на знанията и 
уменията на учениците за разбирането на основните историко-
географски обекти, включени в темите. Тестът се проведе в сто-
личното 55 СУ „Петко Каравелов“ с 21 ученици от 7. клас. От 
заложената демографска част става ясно, че в зависимост от по-
ла са взели участие 11 момчета и 10 момичета. Тестовете са по-
пълнени коректно. Получената информация позволява да се нап-
рави качествен анализ. От обработените резултати можем да по-
сочим следните твърдения. Относно информацията, която по-



ВЕСЕЛИН ТОМАЛЕВСКИ 

 413

лучаваме за знанията и уменията на учениците да свързват пра-
вилно година – събитие – историческа личност – историко-
географски обект става ясно, че за периода на Българското рево-
люционно движение 1869-1875 г. могат да посочат историческа-
та личност и географския обект, свързани със създаването на 
БРЦК през 1869 г. (Л. Каравелов и Букурещ). При темата за Ап-
рилското въстание, обаче срещат затруднения в това да при-
познаят историческата личност, свързана със събитието 
(76% не дават отговор). Останалите посочват историческите 
личности Христо Ботев или П. Волов. За историко-географски 
обект, свързан със събитието също преобладават без отговор 
(67%). Относно посочване на точни години резултатите са по-
добри, При засегнатите въпроси от Руско-турската война сед-
мокласниците се справят. Всички 21 ученици дават верен отго-
вор за събитие и голяма част посочват географския обект (71%). 
Асоциират историческо събитие с дадени географски обекти 
(най-познатите от тях са с. Къкрина, Ловешко и гр. Копривщи-
ца), успяват да ги свържат с обесването на Васил Левски и из-
бухване на Априлското въстание. Всички ученици свързват изг-
раждането на мрежа от комитети на ВРО с личността на Васил 
Левски. Повече от половината умеят да се ориентират по ис-
торическата карта и да запишат дадените селища, в които В. 
Левски изгражда мрежа от комитети при двете си обиколки. За-
белязват се по-точни отговори при първата обиколка (67%) за 
разлика от втората обиколка (57%). 

Учениците посочват правилно революционните окръзи и 
апостолите, които ги ръководят. 95% от седмокласниците посоч-
ват града станал център в Четвърти революционен окръг по време 
на Априлското въстание. Всички 21 ученици дават верен отговор 
„Панагюрище“ за град, от който Тодор Каблешков изпраща „Кър-
вавото писмо“. В един от въпросите се изисква учениците да на-
пишат географските обекти под илюстрациите (Ботевата чета сли-
за от кораба „Радецки“; Паметникът Шипка). 100% от тях запис-
ват правилно „р. Дунав“ и „гр. Козлодуй“ и 95% „Шипка“. Не се 
затрудняват и да определят мястото на историко-
географските понятия в текст. Почти всички изследвани сед-
мокласници (с изключение на 4-ма) успяват да ги разпределят 
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правилно. При последните два въпроса от теста учениците трябва 
да работят с историко-географска карта. „Да посочат в кои райони 
се водят основни сражения по време на Руско-турската война и в 
кои не се предприемат военни действия“; „Да сравнят двете карти 
и да напишат кои територии са откъснати от Санстефанска Бълга-
рия, на кои съседни държави са дадени“. От получените резултати 
става ясно, че 29% ученици посочват райони на сражения „Мизия 
и Тракия“, а 19% – „отделни градове в тези области“. Значителна 
част от учениците не дават отговор (55% от момчетата). Друга 
разлика при отговорите на двата пола е в незасегнатите райони. 
Момчетата дават верен отговор „Македония“ само 18%, докато 
същия отговор е даден от 70% момичета. От тези резултати впе-
чатление прави, че въпреки използваната условно-графична 
нагледност в учебниците по история и възможността учениците 
да участват активно с решаване на задачи и въпроси по истори-
ческата карта значителна част от тях се затруднява в отговори-
те си по този тип задачи от теста. 

Като цяло може да се обобщи, че по-голяма част от учени-
ците дават правилни отговори на повечето въпроси. Забелязва се 
че на въпросите, изискващи затворен тип отговори 100% са 
верни. Относно въпросите с допълване на отговорите под 
формата на таблици или текст се вижда че отново учениците 
се справят много добре. При въпросите, изискващи изцяло от-
ворен отговор и работа с историко-географска карта, обаче 
една значителна част от учениците се затруднява (при 14-ти 
въпрос 43% не дават отговор, при 15-ти въпрос – 33%). Това мо-
же да се дължи на липса на знания и умения, но може и на други 
фактори, като нежелание за писане или неяснота по изисквания-
та към задачите. 

В заключение може да се констатира, че от проведеното из-
следване стана ясно доколко и каква историческа география при-
съства в дадените учебници за седми клас при темите Българско-
то революционно движение 1869–1875 г. Априлското въстание 
1876 г. Руско-турската война 1877–1878 г. и освобождението на 
България. Сравнителният анализ по проблема дава основание да 
се каже, че авторите включват достатъчно историческа география 
и търсят интерактивното участие на учениците, като поставят 
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различни въпроси, задачи, теми за проект и домашна работа, 
изискващи активна работа с историко-географски понятия.  

От проведения тест върху историко-географските понятия 
по проблема и получените резултати се разбира, че изследваните 
ученици познават основните географските обекти и могат да 
прилагат знанията си в решаване на различни по тип задачи. 
Единствено се препоръчва да наблегнат на усъвършенстването 
на уменията си за работа с историко-географската карта. 

Историческата география опредлено има място и роля в 
подготовката на юношите по история. Авторите умело я включ-
ват в изучаването на учебното съдържание. Тя съдейства за по-
пълноценното осмисляне на информацията при използването на 
условно-графична нагледност в процеса на обучение. Ползвайки 
историко-географските понятия учениците изграждат интелек-
туални умения за работа с историко-географската карта и разви-
ват познавателната си сфера. 
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ЗА НРАВСТВЕНАТА КУЛТУРА 
НА ЮНОШАТА 

Емилия Миленкова Рангелова 

ABOUT THE ADOLESCENT'S MORAL 
CULTURE 

Emiliya Rangelova 

Abstract: The article is devoted to the moral culture of the 
modern adolescent. The essence and structure of the phenomenon of 
"moral culture" are outlined. The results of conducted research of the 
state of moral culture of adolescents in the period 1980–1995 and in 
2019–2020 are compared. 

The conducted researches show that at the beginning of the change 
of the social system in the Republic of Bulgaria there is a contradiction 
between the high degree of formation of the culture of the moral con-
sciousness and the culture of the moral behavior of the adolescent. 

30 years later, such a contradiction does not exist, as the degree 
of formation of the culture of moral consciousness of the adolescent 
is low. 

The conducted researches show that at the beginning of the 
change of the social system in the Republic of Bulgaria there is a 
contradiction between the high degree of formation of the culture of 
the moral consciousness and the culture of the moral behavior of the 
adolescent. The reasons for the low moral culture of the modern ado-
lescent and the need to overcome them are given. 

Key words: moral culture of the adolescent, culture of moral 
consciousness, culture of moral feelings, culture of moral behavior 

Проблемът за нравствената култура на българина придоби-
ва особена стойност 30 години след промяната на обществено-
икономическата формация. Коренната промяна беше направена в 
името на демократизацията на обществото, в името на личност-
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та, в името на българския гражданин. Но това не се получи. 
Жадуваната промяна започна с поголовно унищожаване на 

всички материални и морални ценности, с всичко добро, което 
беше направено в името на благополучието на отделния гражда-
нин. У нас се установи един не европейски капитализъм. Малка 
група от хора заграбиха онова, което беше направено от целия 
народ в продължение на 45 години. Утвърди се огромна разлика 
между бедността и богатството, между бедни и богати. Това от 
своя страна предизвика рязко нарастване на честотата на явле-
ния като агресия, насилие, кражби, убийства и др. Дехуманиза-
цията на отношенията във всички сфери и на всички равнища в 
макро и микро средата стана наше ежедневие. 

Тези обстоятелства поставят на дневен ред проблема за 
нравствената култура на отделната личност и респективно – за 
нравствената култура на съвременния юноша. 

„Нравствената култура на личността е съвкупността от ов-
ладяваните знания и формираните убеждения за морала, за об-
щочовешките и специфичните за дадено общество морални 
норми и принципи на живот; преживяваните нравствени чувст-
ва, емоции, настроения – положителни и отрицателни; усвоени-
те морални навици, обичаи, традиции; моралните отношения и 
взаимоотношения с хората, със социалните общности; личните 
морални качества, стремежи, цели и идеали; способностите за 
морално творчество и борба с неморалното, с нехуманното, с 
жестокото в живота. 

Нравствената култура е обобщаваща характеристика на 
културата на личността, но е и съставна част, елемент от същ-
ността и съдържанието на всички видове култура… Нравствена-
та култура твори най-специфичното, най-същественото – добро-
то, честното, справедливото, хуманното в живота на човека и чо-
вешките отношения“ [Е. Рангелова, 1996, с. 27, 28]. 

В основата на нравствената култура на личността е хуман-
ността, човечността във всичките й проявления. Тя е основното 
съдържание на компонентите на нравствената култура, а именно: 
на културата на нравственото съзнание, на културата на нравст-
вените чувства и на културата на нравственото поведение. Това 
потвърждават и проведените изследвания в началото на прехода. 
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Анализът на нравствената култура на съвременния юноша 
показва, че тя се различава коренно от нравствената култура на 
юношата в началото на преустройството.  

Проведените репрезентативни, целенасочени експеримен-
тални изследвания през периода 1980–1995 г., позволяват да се 
очертаят редица проблеми в състоянието и измеренията на нрав-
ствената култура на юношата. Качествените промени настъпват 
в компонентите на нравствената култура на ученика в последни-
те класове на средното училище. Тук рязко се повишава култу-
рата на нравственото съзнание на ученика. Тя достига висока 
степен на проявление. Юношите дават сравнително пълни опре-
деления на понятията за моралните принципи и норми, за мо-
ралните ценности. Проявява се умение за точното им разграни-
чаване в съдържателен аспект. За голяма част от тях са особено 
значими нравствени качества като хуманност във взаимоотно-
шенията, искреност и честност, критичност, трудолюбие, прео-
доляване на трудностите, скромност, самовзискателност, отго-
ворност към ученето, откровеност, обективност в оценката и са-
мооценката, непримиримост към несправедливостта, към бе-
лежкарството, към подмазвачеството. Те не уважават проявите 
на необективност и пристрастност на учителите, подлизурство-
то, лицемерието и клеветничеството на своите съученици. Една 
част от тях притежават и проявяват способност да вземат морал-
ни решения в сложни ситуации. 

“В съдържанието на нравствената култура на съвременния 
ученик се поставят на първо място, общочовешките морални 
ценности: хуманност, отговорност, уважение, чест и достойнст-
во, толерантност, милосърдие, дисциплина и други. Хуманност-
та във всичките й измерения е в основата на ценностната систе-
ма на учениците и мотивира позицията на една част от тях. На-
лице е правопропорционална зависимост между повишаването 
на възрастта и обогатяването на един от основните компоненти 
на нравствената култура – културата на нравственото съзнание… 
Налице е правопропорционална зависимост между повишаване-
то на възрастта и обогатяването на един от основните компонен-
ти на нравствената култура – културата на нравственото съзна-
ние” [Пак там, с. 63-64]. 
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На фона на тези високи стойности на нравственото съзна-
ние контрастират ниските стойности на нравствените преживя-
вания и културата на нравственото поведение. Докато културата 
на нравствените преживявания остава в средната степен на про-
явление, културата на нравственото поведение отива в ниската 
степен на проявление. Става дума за неформирани умения и на-
вици знанията за моралните норми да бъдат материализирани в 
съответни качества и да бъдат включени в поведенческата сфера 
на личността. Недостатъчно се проявява способността за самоп-
реодоляване на чувството на раздразнение и омраза; способ-
ността да намериш сили за извинение при спонтанно некоректно 
държание; чувството за уважение към другите. 

Коренно различно е състоянието на нравствената култура у 
юношата в първото двадесетилетие на 21-то столетие. Проведе-
ните изследвания през 2019–2020 г. показват, че е налице ново 
съдържание на съзнание на личността. В една значима част от 
юношите липсват ясни знания и съответни понятия и съждения 
относно нравствеността, относно нравствените норми на живот 
в едно в общество. Ценностната система на личността, като ос-
новен компонент на съзнанието, е качествено изменена, но не в 
положителен аспект. Материалните ценности за водещи за зна-
чителна част от юношите. Те до голяма степен принизяват, за-
душават нравствените ценности. Ето защо, в не малка част от 
съвременните юноши, не съществува противоречие между кул-
турата на нравственото съзнание и културата на нравственото му 
поведение. Те са на ниска степен на развитие. За една значима 
част от юношите хуманността, доброжелателността, взаимопо-
мощта, толерантността не са ценности. Затова и ниската степен 
на формираност на нравственото съзнание е адекватна на ниска-
та степен на проява на нравствена култура в една, не малка, част 
от юношите.  

Всичко това поставя въпросът: какви са причините и какво 
трябва да правим? 

Причините за това състояние са комплексни. Трябва да ги 
търсим, от една страна, в подмяната на ценностната система на 
обществото цяло в резултат на всички социално-икономически 
промени, които настъпиха след 1989 година. И макро, и микрос-
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редата не стимулират формирането на нравствената култура на 
децата, в това число и на юношите. Много често те действат де-
формиращо. 

От друга страна, тези причини трябва да ги търсим в ниска-
та педагогическа култура на българския родител. За съжаление 
съвременният родител, съвременното семейство, в своето мно-
зинство, не възпитава нравствената култура на собствените деца. 
Причините за това са комплексни. Те са свързани, както с непод-
готвеността на родителя да възпитава децата си, така и с бед-
ността на масовото българско семейство, с грижата единствено 
за прехраната на децата, за задоволяване на бита им. 

От трета страна, проблемът е в неподготвеността на бъл-
гарския учител да възпитава ученика, както със своя пример, та-
ка и с цялостната си организация на учебно-възпитателния про-
цес, който той трябва да реализира във взаимодействието си със 
учениците. За съжаление в съществуващите стандарти за придо-
биване на учителска правоспособност проблемът за възпитание-
то на ученика е подценен, макар и през последните години да 
има известен напредък. Така че реално съвременният български 
учител не е подготвен да реализира една от основните си функ-
ции – възпитанието на ученика. 

На четвърто място, причините за това състояние на нравст-
вената култура на юношата са в подценяването на проблема 
„възпитание“ от всички фактори в микро и макро-средата на 
всички равнища. 

Изложените съображения показват, че проблемът за нравст-
вената култура на съвременния юноша е открит. Той изисква ка-
чествено преосмисляне на мястото не само на семейството и 
училището, но и на всеки от социално-педагогическите фактори. 
Този процес изисква не само качествено преустройство на всеки 
от социално-педагогическите фактори, но и обединяване на тех-
ните усилия с цел комплексното въздействие и взаимодействие с 
юношата по посока на формиране на нравствената му култура. 
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ИЛЮЗИЯ ЗА РАЗГОВОР, РОДЕНА ОТ КРИЛО 
НА ПЕПЕРУДА 

Цветана Платиканова 

 
С илюзията, че ще ми повярваш, сине, 

говоря с теб,  
не времето да мине, 

а за да те спася от поражение на вярата, 
при първото съмнение,  

че красотата е илюзия... 

Помръкнал ти е погледът, синчето ми.  

Разглеждаш пеперуда.  

В ръцете ти угасва бавно пърхащото чудо. 
Остава същинатаа под крилцата...  
Захвърли я. 
Илюзия ли беше красотата?  
Не бързай. 
Това, което с пръстите си пипна,  

е повече илюзия от чувството, което предизвика.  
Не го загубвай. 

Илюзиятя се таи в оная  

несъвместимост на началото и края, 
в представата, че всичко на света познаваш чрез петте си сетива... 

Илюзия е пеперудата,  
която можеш да уловиш,  

да пуснеш,  
да погубиш... 

И пъстрите крилца са илюзорни,  
а истината е в самия полет 

и вечното човешко преклонение  
пред красота,  

родена във движение  
на свобода. 
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А знаеш ли кога  
красивата, изящна пеперуда  

най-истински летяща е била?  
Когато безформена гъсеница е плела какавида, 
за да преболедува в мрак и самота магията на пъстрите крилца... 

Така, в метаморфозата си зряла  

една гъсеница пълзаща е създала  

възможността на всяка пеперуда да лети,  
защото я е водила мечтата и за полета. 

МЕЧТА, която няма как да видиш и да пипнеш,  
но тя задвижва  

вселени от новородени истини... 

От нейната големина зависи височината на целта  

и стойността на нейното достигане...  

но те не се поддават на пресмятане... 

А според ВЯРАТА, човек се бори, или се предава,  
продава другите, или се възвисява далеч над себе си... 

Пази се, много се пази, синчето ми,  
от чужди мисли и натрапени надежди. 

Пази се от стъписване пред трудното  
и от загубване на вярата във чудното. 

Недей обезценява идеал,  

затуй, че някой друг го е предал. 

Не бързай да прерязваш корена,  
за да не виждаш как изсъхват клоните. 

По-страшно е в солидността на пън да търсиш истина, 
отколкото да вярваш в сън, или в измислица. 

Илюзия са толкова неща, които не променят с нищичко света... 

Но ако искаш непременно  

да чуеш грохота на сринати илюзии 
и кряска на истини неверни,  

търси ги другаде – 
в суетността на позата,  
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в нелепостта на грозното,  
в капана на принудата. 

Илюзия е СЛАВАТА,  

защото в забравата,  

издигнат над околните, 
не знаиш, ти ли си високо, или са ниско долу – те. 

А би ли се почувствал като БОГ висок върху мравуняк? 

УСПЕХЪТ също и илюзия, красива, като сватбената дреха  
и толкова ненужна... 

Илюзия е даже БОЛКАТА,  
доколкото  

с едно докосване на някой център в мозъка –  
Изчезва.  

СТРЕМЕЖЪТ към върха – това е от значение. 
ЗАСТОЯТ горе е равен на падение. 

И по-добре се свличай по склонове обратни  
с последните си сили, 

та пак да се изкачваш,  
последвал красотата,  

понесъл добротата, 
оттласкващ се нагоре дори 

от висотата. 
 
След теб да се затвори набъбнала Земята 

И стъпил върху нея  
ДРУГ ДА ВЪРВИ НАТАТЪК... 
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I. Ключови визуални моменти по темата 
Първият ключов момент при тази моя визия е, че с навли-

зането в Новия, XXI век и особено в Новото, Третото хилядоле-
тие като време, вероятно това ще бъде епоха на Нова човешка 
цивилизация. При това положение добре би било да се вниква 
по-цялостно и възможно по-перспективно, чрез компетенциите 
на различни специалисти и изследователи в био-социалната 
природа на вида Homo Sapiens, с оглед на нейното индивидуал-
но, онтогенетично, но и в нейното историческо, филогенетич-
но развитие и изменение като такава природа. 

Когато се имат предвид хилядолетия, разбира се, че фило-
генезисът заслужава – и то голямо внимание. Защото стават 
много бавни, трудно забележими в по-кратките периоди от вре-
ме еволюционни изменения, но те са исторически важен факт на 
действителността. Световно известните учени Н.П. Дубинин, 
И.И. Карпец и В.Н. Кудрявцев посочват, че „генетическата 
програма на човека обезпечава ред дълбоки структури и функ-
ции, служещи като предпоставки за развитие на тези черти, кои-
то са му свойствени и като социално същество. Характерна та-
кава черта на тези дълбоки, вродени особености е нейната уни-
версалност, т.е. възможността за придобиване в различни нап-
равления развитие, в зависимост от реализацията на социалната 
програма“1. Тази възможност е от съществено значение при вся-
ка възраст, но особено през юношеството, за което е характерно 
много интензивно развитие и изменение, като корелационно 
проявление и единство именно на генетическата и социалната 
програма на човека. 

Вторият ключов визуален момент по темата на конфе-
ренцията се свежда до по-характерната и типична специфика и 
особеност на Юношеството – като граница и преход между 
Детството и Зрелостта. Като такъв темпорален2, времеви, или 
преходен период не се визират абсолютно едни и същи години за 
граници на юношеството и то в авторитетни източници, с рес-
пектиращо значими съответни техни автори. 

За френския ренесансов класик, философ и педагог Жан-
Жак Русо3, юношеството, съвпадащо с пубертета по периоди-
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зация още преди два-два и половина века (към средата на XVIII 
век), представлява специален интерес с преходните си възрас-
тови граници и особености на Homo Sapiens и му отделя под-
чертано внимание в емблематичното си педагогическо произве-
дение „Емил, или за възпитанието“, на което ще се позова по-
обстойно: „За възрастен човек, според Русо, то е много слабо, за 
дете – много силно“; „В дванадесет-тринадесетгодишното дете 
силите се развиват много по-бързо от нуждите му. Най-силната, 
най-страшната още не се е появила“; „Продължавам да го нари-
чам детство по липса на по-подходящ термин, защото тази въз-
раст е близо до юношеството, но още не е възрастта на пуберте-
та“. (Всичко по цит. източник, с. 280–281). Или, за ренесансовия 
мислител-философ, педагог и класик-писател Жан-Жак Русо, 
който интелектуално-професионално познава и владее смисъла 
на думите, преходът към юношеството се родее с прехода към 
пубертета. Но същевременно при дванадесет-тринадесетгодиш-
ното дете, което той има предвид „преходът от детството към 
пубертета не е строго определен от природата и се мени при от-
делните индивиди, съобразно техния темперамент, а при наро-
дите – съобразно климатичните условия“ (Цит. изт. с. 325–326). 
Така Русо, още преди две столетия и половина отчита фактора 
природа, индивидуалността, темперамента и климатичните ус-
ловия при различните народи, относно статуса на юношата и 
настъпването на юношеството. Добре е в някаква степен това да 
се има предвид и при съвременния му статус с проявявана, раз-
бира се, съответна акцелерация (ускорение). 

Според руския учен-изследовател И.С. Кон4 юношеският 
стадий от живота и развитието на човека най-вече обхваща въз-
растта от 14-15 до 17-18 години, която като възрастов период 
съответства на гимназиалния курс на общообразователото учи-
лище, или на адекватната на него степен в техникумите и други-
те професионални училища. „Юношеството завършва периода 
на половото съзряване и се явява важен етап на психосексуално-
то развитие на личността“ (Цит. изт., с. 651). А според някои 
уважавани български автори като Л. Десев5 юношеството, опре-
деляно още като „период на ранната младост“, е с „долна и гор-
на граница“, които „не са твърдо фиксирани“. Началото и про-
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дължителността варират в зависимост от различните полови, 
расови, географски, исторически, социално-икономически усло-
вия и равнище на културно-образователната среда. 

Разкривайки в психологически план юношеството, освен с 
акцент на биосоциалната му динамична природа и с прилагане 
на ретардантен подход (пак там), то основателно се характери-
зира и с реактивиране и разцвет на половия инстинкт, богатство-
то на емоционалния живот, стабилизиране на социалните и про-
фесионалните интереси и идеали, нарастване стремежа към по-
голяма самостоятелност. Доста интензивно и разностранно се 
развиват и усъвършенстват юношеската интелигентност, абст-
рактното мислене и специалните способности.  

С много висок темп в юношеските години се формират све-
тогледът и характерът. Моите по-специални проучвания през 
последните десетилетия на предишния и в навечерието на XXI 
век в още по-голяма степен ме убедиха, че най-характерната 
черта на психологията на юношеската възраст, която дава 
отражение в целия душевен мир на средношколеца е „устреме-
ността към бъдещето“6. Неговата мисъл и разсъжденията му 
през тези десетилетия относно бъдещата професия, с нейната 
роля и значимост в живота, заемаха централно място в мотива-
ционната сфера на преобладаващата част от юношите като изс-
ледвани лица. Сега, в условията на общество с пазарна иконо-
мика, решаването на този проблем би следвало да осъвместява 
по-възможно най-адекватен начин необходимостта от съчетава-
не потребността от конкуренто-дееспособни професии с насто-
ящите интереси, желания и предпочитания за съответна инди-
видуална, а и в различни общности колективни професионални 
реализации. 

Третият ключов, особено важен и много актуален визу-
ален момент по темата на конференцията при прехода от XX в 
XXI век, съвпадащ и с прехода от Второто в Третото хилядоле-
тие на човечеството, е демократизацията като ценностна ори-
ентация към по-цивилизовано и хуманистично общество. Този 
визуален момент – и като важен, и като актуален – по един или 
друг начин в демократизиращото ни се време е видян не само 
като положителен, а и като отрицателен факт и намира отраже-
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ние в някои от докладите на конференцията. Все повече инте-
лектуалци у нас – учени, хора на изкуството, журналисти, учи-
тели, а и родители и различни общественици се вълнуват, а дру-
ги са и споделяли с мен като педагог, като университетски пре-
подавател и член-кор. на БАН, но и като деятел на Фондация 
„Човещина“ – вълнението си относно поведението на някои 
юноши.  

България е страна в Европа, а сега и член на Европейския 
съюз, която, особено в близкото минало е имала редица ярки 
положителни изяви на юноши от гимназиите, техникумите и 
други професионални средни училища – първенци от математи-
чески и други международни олимпиади и изяви, световни шам-
пиони по художествена гимнастика, постижения на млади мате-
матически интелекти и на нашите „златни момичета“, както и 
постигнатото чрез тях от техните учители и треньори. При ед-
но гостуване у нас на министър-председателя на Великобрита-
ния Маргарет Тачър през 80-те години на XX век, която преди 
това е била и министър на образованието и науката в своята 
страна, след посещения и срещи, в т.ч. в някои средни училища, 
споделя, че ние имаме „една от най-добрите образователни сис-
теми в Европа и света“, подготвеща, образоваща и възпитаваща 
младото ни поколение. Разбира се, че могат да се кажат и сега 
някои положителни неща в това отношение. 

За съжаление обаче, в условията на новата ни демокра-
ция намаля положителното и значително се увеличи отрицател-
ното в поведенческата култура на нарастващ брой юноши. Все 
повече наши и чуждестранни информационни източници публи-
куват и разпространяват чрез електронните медии факти, че 
млади хора у нас, около 15-16 годишни, са на едно от първите 
места в Европа по употреба на алкохол и дрога, че на тази и 
около нея възраст се увеличават сексуалните поведенчески 
контакти, без необходимата култура и превенция в това отно-
шение, водещи до много нежелани и тревожни последствия. 

След настъпилите преди 30 години промени у нас уважава-
ни автори-интелектуалци в свои публикации и медийни изяви не 
толкова умозрително теоретизират като някои, а отразяват 
много тревожни в нравствено отношение поведенчески про-
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яви на юноши. Типичен пример в това отношение е значително 
популярното години наред, както у нас, така и сред голям брой 
чужденци и българи, живеещи в чужбина, телевизионно преда-
ване „Времена и нрави“, излъчвано в най-гледаното време в 
неделя от 20 до 23 часа, с няколко повторения през седмицата. 
Водещият, известният със своите актуални анализи на събитията 
у нас и по света проф. д-р на филологическите науки Юлиан 
Вучков, освен едночасовите си анализи на най-актуалните съби-
тия, провежда много интересни и полезни диалози, в т.ч. с 
включване на живо в ефир граждани-зрители, с видни медици и 
някои други специалисти, отговарящи на зрителски въпроси, а 
така също кани за участие и често води като културовед преки 
диалози с талантливи художествени творци, изпълняващи и 
класическа, и народна музика. Споделям всичко това за проф. 
Вучков, защото отдавна се познавахме с него и той също е спо-
делял с мен, най-вече в парка пред НДК, до който живееше, тре-
вогите си относно поведението на юноши, за което се говори и 
в последната му книга, озаглавена също „Времена и нрави“7, 
която излезе от печат съвсем скоро след неговата кончина, преди 
около една година. Ще се позова на нея по-подробно, в памет и 
на него, споделяйки тревогите си, които, както казах, бяха наши 
взаимни.  

Преди това обаче ще кажа, че както много зрители, по вре-
ме на телевизионното предаване на проф. Вучков, аз също съм 
влизал в ефирен диалог с него. Това беше при предаването във 
връзка с националното проучване за най-великите ни българи, 
от резултатите на което неговата аудитория също се интересува-
ше и много вълнуваше. Нашият диалог бе направил впечатление 
на най-авторитетни и уважавани интелектуалци, от които бяхме 
специално поздравени и подкрепени. Редица разговори при лич-
ни срещи сме имали и по проблемите на възпитанието и обра-
зованието и какво е влиянието при тях на училището, семейст-
вото и обществото преди и след настъпилите у нас промени. 

А ето какво се казва с авторовия колоритен език в отразя-
ващата години наред телевизионното му предаване цитирана 
негова книга: „Обикновено младите хора не желаят да бъдат 
преподаватели, защото не са идиоти, че да са слуги на празног-
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лавата и разгащена юношеска тълпа“; „Никога няма да забравя 
как една освирепяла сбирщина от жестоко дрогирани, пияни за-
вършващи гимназия изроди играха порнографски, креватен кю-
чек и то не къде да е, а пред Храм-паметника „Св. Александър 
Невски“. Те показаха, че презират и подиграват всичко свято, ка-
то възпитанието, благоприличието, добротата, вярата в градив-
ния живот. Всички те слязоха от скъпи коли и бяха луксозно об-
лечени. Нетърпими са техните истерии върху автомобилите с 
вдигнати покриви. Вирят и разтварят краката си. Ругаят обкръ-
жението си“ (цит. източник, и за двата цитата, с. 263). И още: 
„Доста безделници и натрапници, вече на 15 години, се снимат 
до паметника на Алеко Константинов на булевард „Витоша“. 
(Намира се на около 20 метра от жилището на проф. Вучков – 
бел. Л.Д.). Те увисват на врата му, дърпат ръцете му, мустаците 
му. Ритат го, плезят му се, ..., чекнат се и тъпчат положените бу-
кети в негова чест. Това е едно от техните системни отмъщения 
за участта да са презирани за разлика от великите хора““ (пак 
там, с. 264). 

Отделям повече място и по-голямо внимание на впечатле-
ния и оценки на проф. Юл. Вучков не само защото е ерудиран 
интелектуалец и високо оценяван телевизионен водещ, а и 
защото от хуманитарна гледна точка наистина съвпадат нашите, 
както и с на много хора, с които съм говорил – конкретни мне-
ния и вълнения – относно не малка част от поведенческите 
изяви на юноши при настъпилите промени. Това сме го конс-
татирали и по повод публикациите и книгите си, които взаимно 
сме си подарявали. И то в продължение на повече от десетина – 
петнайсет години. 

През 2011 година му подарих сборник на Фондация „Чове-
щина“ с концептуалната си разработка „За по-хуманистично 
традиционно-иновационно образование и възпитание у нас 
през XXI век“8, в която се казва – това, на което искам да акцен-
тувам като визуалност и при настоящия трети концептуален 
ключов момент в обобщително-заключителната част на мате-
риалите в сборника от конференцията, към която, ако беше жив, 
вероятно щеше да прояви интерес, а и под някаква форма може 
би желание за участие или включване с позиция, с каквато до-
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пълнително са се включвали в сборниците ни уважавани и 
членове на БАН – академици и член-кореспонденти, както и 
други интелектуалци. 

В подарения му сборник с концептуалната разработка аз 
посочвам, че „преходът към по-демократично общество, към по-
свободна и автономна личност беше разбран и използван от 
немалка част от учащите се като позволяващ за възприемане и 
водене на начин на живот, влизащ в рязко противоречие с ис-
тинските демократични и хуманистични ценности: демонст-
риране на поведение в училище, на улицата, в забавно-
увеселителните заведения, стадионите и на други обществени 
места, незачитащо елементарните норми и изисквания на съот-
ветните институции; застрашаващи размери придобиват сред 
учащите се такива антихуманни явления като наркоманията, 
проституцията, футболното хулиганство; налице са случаи от 
една страна, като типични прояви на ксенофобия и расизъм, а 
от друга – на подчертан национален нихилизъм“ (Цит. изт. с. 
242–243). 

Споделяйки в разговорите ни казаното по-горе, проф. Вуч-
ков, на когото не му беше много в стила да цитира по конкрет-
ни източници други автори, наскоро след последно водения ни 
разговор по темата за юношеското поведение (на 18.III. 2014 г.) 
ми подари с автограф обемната си книга „България преди, днес 
и утре“ (С., 2013). Въпреки, че той даряваше тази своя книга с 
негова приложена снимка, с печатен текст отдолу „Сърдечно 
пожелание за щастие!“ на мен, освен датата, името с научното 
ми звание и подписа си, както вероятно и на някои други, отново 
написа на първия титул на книгата „За щастие!“, казвайки ми 
още: „Виж раздела за „Образованието и възпитанието в Бъл-
гария“, той е в духа на разговорите, които сме водили за тях. 
Дано някога ги видим по-успяващи!“ . Тъй като и двамата сме 
разговаряли със загриженост за образованието и възпитанието, в 
т.ч. по повод на даряваните му мои книги „За детето,училището 
и възпитанието“; трилогията ми за Ботев, Левски и Раковски 
„Български възрожденски колоси на духа за просветата и възпи-
танието“ и др., пожеланието му „За щастие“ ми е много ценно 
и скъпо. Защото, въпреки различието ни относно някои по-
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крайни в отделни случаи негови негативно-оценъчни позиции, 
по отношение на основното и главното вече казано за юношите, 
е напълно прав. Подкрепям в контекста на по-горната му „оце-
нъчност“ за образованието и в посочената негова подарена ми 
книга, в която се казва: „Българското образование тръгна към 
дъното още в началото на прехода между социализма и капита-
лизма ... Пълната раздяла с нашите силни традиции срина, осо-
бено училищното и най-вече гимназиалното9. Тревожен е фак-
тът, че бързо се пренаписват учебниците по хуманитарните и 
обществените дисциплини, от които за съжаление, юношите и 
другите учащи се не получават необходимата, достатъчно пълна 
и вярна информация като знания. 

В контекста на всичко казано дотук – като концептуална 
гледна точка заслужават внимание изводите, които прави и зак-
лючението до което стига основният докладчик на конференци-
ята, вицепрезидентът на Фондацията ни доц. д-р Владислав 
Господинов, в т.ч. в много актуалната си и ценна монография 
„Юноши – Девиации – Емоционална интелигентност“, а 
именно: „През втората половина на XX в. постепенно се ут-
върждава идеята за хармонизиране на взаимоотношенията 
интелект-емоции (като две страни на поведението) при нап-
равляващата роля на разума, като същностна характерис-
тика на човека. За да се стигне до появата в края на XX в. на 
концепцията за емоционална интелигентност, ориентирана 
към подпомагане на индивида да постигне хармония на ниво 
личност и със социума“. Именно постигането на една такава 
хармония при съвременните юноши е най-важното, към което 
следва да се стремят и постигат те, в т.ч. в качеството си и на 
преходно поколение между Детството и Зрелостта.  

А както казва президентът на Фондация „Човещина“ проф. 
д.с.н. Максим Мизов10, в своите „Уводни слова“ при откриване-
то на днешната конференция, тя е „пореден авторитетен научен 
форум“, чрез който „отново сме обърнали духовния си взор към 
една извънредно сложна тема, която е не само теоретически дос-
та провокативна, а и реално необятна, практически твърде важна 
за гражданското ни общество и за развитието на младите поко-
ления“. Със задоволство се отбелязва факта, че и този авторите-
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тен научен форум на фондацията се провежда в знаковата Засе-
дателна зала № 1 на нашата първа Алма Матер – Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 

Без да съм в състояние да правя цялостен подбор с пред-
почитание и обобщение на много различните, в т.ч. с ценностна 
разнопосочност в редица отношения характерни акценти при 
отделните участници – ще се опитам да изведа само някои  

II. Авторови финализации с акценти12 по темата, 
спазвайки последователността на подреждане в сборника. 

* „Юношеството като граница и юношеството без гра-
ница – някои концептуални аспекти“ е темата на основния 
докладчик на конференцията доц. д-р Владислав Господинов, 
вицепрезидент на Фондацията, който на базата именно на изве-
дени десетина основни моменти относно периода на юношест-
вото и границите в него стига до извода и заключението с фун-
даментално, според мен, значение: „Юношеството, освен гра-
ница в глобален план погледнато, е и съвкупност от много малки 
граници, част от които задължително трябва да се преодолеят, 
други задължително трябва да бъдат спазени, а трети задължи-
телно да бъдат изградени“. Но юношеството, според автора, е и 
„кръстопът на възможности, ураган от промени, мост, преход ...“ 
И още: „добрата диагностика на процесите, свързани с юношес-
твото“, освен, че би било „възможно да помогне за решаване на 
непосредствени проблеми или да катализира позитивни потен-
циалности“, би могла също „да помогне за изграждане на ясна 
картина за бъдещето“. И то, не само „защото юношите са негово 
олицетворение“, а и „защото границата между процесите, които 
протичат в съвремието ни и тези, характерни за юношеството, е 
много тънка, почти незабележима“. Така стига емблематично, но 
и съвсем логично докладчика до своите заключителни думи 
на конференцията: „Цивилизацията е в етап на своето юношест-
во“. 

Тук бих искал да направя две свои оптимистични и много 
желани тълкувания. Едното е, че въпреки наличните съвременни 
глобални и локални противоречия и сблъсъци, на човечест-
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вото все пак се гледа и следва да се гледа като на цивилизован 
свят. Другото е, че въпреки досегашните хилядолетия същест-
вуване на човечеството – темпорално то се вижда като намира-
що се в юношеска възраст, на която предстои бъдеще. 

* На „Политико-езиковите рискове на юношеската въз-
раст“ е посветен доклада на проф. д.с.н. Максим Мизов, ди-
ректор на БАНИ, президент на Фондация „Човещина“. Теорети-
ко-изследователското дирене и обосновка на автора по темата 
стига до хуманитарно обобщение и заключение, че „истинска-
та демокрация и хуманизация на обществените реалности и нра-
ви, полезната за обществото и отделните поколения социализа-
ция на юношите е невъзможна без реалното влияние на преми-
налите през исторически“, но най-вече и през „морален катарзис 
политизирани езици в живота“. Връзката на юношите с полити-
ката се разглежда и оценява като сложна, доста противоречива, 
изпълнена с много рискове, които съвсем „не бива да се пренеб-
регват и подценяват“, а своевременно и реалистично „да се 
опознават“, за да може да се постига тяхното по-навременно и 
„ефективно редуциране“, с възможно по-пълно „отстраняване от 
живота“. Или, възпитаване у юношите като бъдеще на чове-
чеството не безразличност и аполитичност, а възможно по-
действена хуманно-демократична политичност.  

* „Юношите в търсене на психоемоционална идентич-
ност в глобална среда“ е изследването, с което участва в кон-
ференцията проф. д.п.н. Яна Рашева-Мерджанова от СУ „Св. 
Климент Охридски“, основаващо се на „съществуващите класи-
чески и модерни опити в тази област и в международен, и в на-
ционален план“, като се прави важното уточнение и пояснение, 
че както идеята, така и понятието за „психосоциална идентич-
ност са въведени от Ерик Ериксън чрез епигенетичния принцип, 
който разширява психоаналитичните граници на тяхното интер-
претиране и приложение“. Първата част в доклада е посветена 
на „Изследователската концепция и характеристики на пси-
хо-емоционалната идентичност на юношите“, а втората част 
на „Емпирично проучване на психо-емоционалната иден-
тичност на юношите и педагогическите условия за нейната 
подкрепа“. Така на основата и в съответствие – и на теоретич-
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на обосновка, и на емпирична аргументация се стига до об-
щи, но и до по-конкретни изводи и препоръки на авторката, кои-
то се базират на изявените „диалектически противоречиви 
отношения“ между ключови фактори в „педагогическото об-
кръжение“ на личността“ – обхващащи различните професио-
нално-педагогически, на другата образователна среда субекти, 
отношения тип мониторинг, семейни и други родствени връзки и 
зависимости. 

Заключението, до което стига проф. Мерджанова е, че 
„емоционалните цветни спектри“ при юношите „разкриват 
вълнуваща душевност, търсещи индивидуалности“, а „емоцио-
налното откровение“ при самите тях „независимо от неговите 
цветове е най-скъп дар“, с „висока психологическа и жизнена 
стойност“. Ето защо и моето финализиране в случая е, че изс-
ледванията с оглед хармоничното развитие и осъществяване на 
юношите следва да са фокусирани, при търсенето и постигане-
то на „психоемоционална идентичност“, както по отношение на 
техния интелект, така и на емоционалната им сфера. 

* „Зависимост между социално-когнитивната интели-
гентност на юношата и поведенческия потенциал на лич-
ността“ е темата на участничката в конференцията проф. д.п.н. 
Надежда Витанова от СУ „Св.Климент Охридски“. Още в уво-
да, като се изхожда от разбиранията на уважавани чуждестранни 
автори, се поставя „фундаменталния въпрос – как да се интерп-
ретира процесът на формиране на личностното поведение – като 
„съотнасещо“ се към обективните условия и междуличностното 
общуване, или към „вътрешния свят“ на личността?“ Логиката, 
която се следва е, че идеята за осъществяване на „релацията 
между социално-когнитивната интелигентност и поведенческия 
потенциал на юношата е по посока на концептуалното виждане 
на многостранната детерминираност на личностното поведение 
в контекста на възпитателните взаимодействия“. Или – с оглед 
постигането на желаните възпитателни взаимодействия конк-
ретната разработка и аргументацията на авторката са и дали 
възможност да стигне до финализация с много важни обобщи-
телно-заключителни положения, а именно: целенасочените 
възпитателни взаимоотношения в групата дават възможност да 
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се регулират, динамизират и насочват социално-когнитивните 
процеси; социално-когнитивната активност в групата е в осно-
вата на личностното присъствие и автономност в груповите си-
туации, което формира както по-устойчиви и по-мотивирани 
форми на поведение, така и личностно отношение и нагласи; ед-
новременното използване на възпитателни средства за социално-
когнитивно стимулиране на юношите в процеса на груповите 
взаимоотношения влияе пряко както върху познавателното, емо-
ционалното и социално-професионалното им поведение, така и 
върху ценностната им ориентация и оценка. Същевременно ав-
торката стига до обобщението и заключението, че „социално-
когнитивните процеси са важна част от когнитивната основа на 
възпитанието на юношите“ в процеса на практическото усво-
яване на поведенческите форми и подреждане на ценностите в 
субективния план на личността. 

* „Социално-емоционалното учене като въэможност за 
по-плавен преход от детство към зрялост“, следва със задо-
волство и интерес да отбележим, че е единият доклад на студент, 
участник в конференцията, Владимир Чулев, от специалност 
„Неформално образование“ във Факултета по педагогика на СУ 
„Св. Климент Охридски“. Фактически той като третокурсник, в 
своите студентски години, почти е във, или е най-близко до 
юношеската възраст. Много и интересни, престижни за сту-
дентските възможности положения и разсъждения се съдържат в 
доклада на Владимир, но нямайки възможност за повече, ще по-
соча само три, намиращи се в началото, към средата и в края. 
Още в началото се уточнява, че в текста „се разглеждат възмож-
ностите на социално-емоционалното учене да помогне за изг-
раждането на стратегии, които да предоставят по-плавен преход 
от детство към зрелост“. Направен е опит да се защити хипоте-
зата, че трябва да се използва в по-голяма степен в педагогиката 
и теоретично, и практически. Към средата на доклада се отразя-
ва факта, че през лятото на 2019 г. Владимир е работил „с деца 
на възрат 13-16 г.“ в летен лагер на Център за приобщаващо об-
разование, вече наричан Сдружение за споделено учене (ЕЛА), 
където 5 дни (целодневно) децата са били „в ситуации на соци-
ално-емоционално учене“. В началото изпитвали затруднения в 
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общуването като идващи от различни населени места, но след 
като им е било пояснено правото на различност при взаимна 
коректност, независимо от различните краища и възрасти се 
стига до желаните приятелства и взаимопомощ. Що се отнася до 
акцента в края на доклада, той е много ценен с утвърждаването 
на истината, че „социално-емоционалното учене е най-прекият 
път за разбиране на децата и за сплотяване на класа“ и че то 
трябва да се интегрира в педагогическата практика, тъй като ще 
помогне много за подобряване на учебния процес и за повиша-
ване равнището на знанията, уменията и компетенциите на уче-
ниците. 

* „Цялостен подход и формирането на целеустремена 
личност до 21 години като фокус на педагогиката“ е тема на 
доклада на възпитателката Юлияна Янкова в Център за деца 
„Веселата къща“, гр. София, която е много актуална и важна, а в 
годината на юбилейното столетие на Валдорфската педагогика 
би било полезно да бъде реализирана и като още по-богата и 
пълна разработка. Особено по посока на вижданията на авторка-
та, че „човечеството се изправя пред един проблем – проблемът 
с младите хора и тяхната апатия към живота и света“; че е нужно 
„това, което прави Валдорфската педагогика“, да е „преди всич-
ко превантивна, изпреварваща проблемите“, че да се стремим те 
да бъдат „елиминирани в зародиш“. Актуална и важна е конста-
тацията на възпитателката Янкова, че „една от основните при-
чини за ранната наркозависимост, употребата на алкохол и бягс-
твото от виртуалния свят“ е, че „на децата се дават дефиниции 
наготово, което ги превръща в безкомпромисни съдници на сво-
ето време ... не рядко и в малки циници“. Тези оценки в не малка 
степен съвпадат с вече казаното и от уважавания проф. Юлиан 
Вучков. 

* „Социалната ценностна система на съвременните 
юноши“ е тема, чрез която учителят, д-р по философия в ППМГ 
„Нанчо Попович“, гр. Шумен Атанас Анг. Атанасов, още чрез 
въведението синтезно и много сполучливо откроява и подчерта-
ва значимостта на индивидуалното и общественото възпитание 
при юношите. По-специално внимание заслужават акцентите: 
ценностите са осъзнати блага, които определят целите и стре-
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межите на човека; юношата търси ценности, към които се стре-
ми, осмислящи живота му; юношеството се характеризира с 
начало на „себеосъзнаване“ и „самоопределяне“. Ето защо – 
ценностите би трябвало да бъдат в основата на всяка смисле-
на държавна и възпитателна политика. Осъщественото изслед-
ване с ученици на „юношеска възраст от IX до XI клас“ води до 
„постигнати изводи“: откриване ценностен дефицит в понятие-
то „Родина“, което съвсем недостатъчно присъства в ценностна-
та система на съвременните юноши; преодоляването на този де-
фицит се нуждае от целенасочена държавна политика в това от-
ношение, със съответен дебат, съобразяващ съвременните реал-
ности и възпитание в европейските ценности, изключвайки 
враждизма и сепаратизма; по-нататъшно преодоляване на де-
мографската, икономическата, а и морална криза, водещи до 
емиграция и бягство в чужбина. През последните месеци, в 
първата половина на 2020 година, може би и заради пандемията, 
причинена от COVID-19, е налице – процес на завръщане у 
нас, който, дано не само по тази причина, да продължи.  

* „Юношеството – борба, бягство и трансформация?“ е 
тематично истинско предизвикателство за гл. ас. д-р Вяра Ган-
чева от Института по философия и социология на БАН, чрез ко-
ето би могло да се видят силните страни и връзката с тий-
нейджърите: в ситуация на „Борбата“, доколкото „понятието 
юношество е свързано с нея“, доколкото е „родено с Революция-
та и се утвърждава през ХХ век. Преживявано като опасно, то 
става обект на изследвания от лекари, педагози и криминолози“; 
ситуацията на „Бягството“ „при юношите възниква по различ-
ни причини – поради липса на внимание от страна на родители-
те, конфликтни ситуации в училище, стрес, свързан с ученето 
или с психически натоварвания“. В социален план бягството е 
начин за оцеляване също в много и различни критични ситуации 
– в „приятелски компании“, на различни обществени места като 
стадиони, с доста неприятни, бихме добавили неприятни сблъ-
съци, а за съжаление и при някои семейни конфликти; ситуация-
та на „Трансформацията“ е също много актуална и важна, на 
която с основание авторката е отделила необходимото внимание. 
Наистина „по време на юношеството (между 10 и 19 години) 
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момичетата и момчетата са най-уязвими“. Започват общуване 
със света по нови начини и влизайки в нови роли, вкл. като от-
криват сексуалността си, усвояват нови умения и изпитват не-
познати емоции". Някои прекрачват границите на семейството и 
"формират мощни връзки с връстници, търсят начини да се отк-
роят и принадлежат" понякога към не много доброто и перспек-
тивното. Заключението на В. Ганчева за високо ниво на неси-
гурност между 2009 и 2019 г., когато се формира последната за-
сега „кохорта юноши“, съвпаднала с период на турбуленции, 
финансова и икономическа криза, но и с период на възможнос-
ти“. Дано турбуленцията (вихрушката) при „трансформацията“ 
отнася кохортата (нечестните и нечисти) средства! 

* „Тялото на бебето в тялото на юношата“ е темата на 
доц. дпн Моника Богданова от СУ „Св. Климент Охридски“, 
при която синтезната същност в много голяма степен е отразена 
още в увода. С основание се посочва, че „въпросът за тялото е 
фундаментален“, особено за философията, психологията и пси-
хоанализата, в които научни области добре е „очертан и разрабо-
тен теоретично“ и недостатъчно „в полето на педагогиката, ло-
гопедията и социалната работа“. Човекът е дефиниран като 
„мислещо тяло“, чието мислене е отвъд всякаква логика, но то 
мисли, тъй като „в съществото на това тяло – става дума за це-
лостта на живота – мярката, към която се съотнася пълноценно 
(из)живения живот“. И още, заслужава внимание уточнението, 
че „това не е тяло, което се задоволява с живеенето – то е човеш-
кото тяло на Желанието“. От съществено значение е разбирането 
и твърдението, че според теорията на психоанализата, а не само 
според познатата клинична практика „да се разбере страданието 
на юношата означава да се разбере страданието на бебето, което 
е било и тялото, пре-минало през своето-си-съз-даване“. Тази 
„приемственост“ с уточнената възрастова „различност“ и вла-
ганите „метафоричност“ и „житейска“ моно-графичност – и 
концептуално, и в конкретно-ситуативен контекст, е със започ-
налото „начало още преди раждането – в думите на предците и в 
утробата“. След уводната финализация на концептуалността, 
че „Човешкото тяло е глобално, то не е само съвкупност от час-
ти – то е състояние-на-тялото, което въвлича в приключението 
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на времевостта“ е визуалност на Моника Богданова, в която 
може тя да развие и постигне още ценни и с непреходна значи-
мост приноси относно темата „Юношеството като преход между 
детството и зрелостта“, а защо не и като етапност и продълже-
ние на последната (зрелостта) при бъдещия цивилизован свят, с 
очертаващ се по-дълъг живот. 

* „Психологически портрет на учениците от горна учи-
лищна възраст“ е темата на проф дпсн Стойко Иванов от СУ 
„Св. Климент Охридски“, Философски факултет, който като 
преподавател в Катедрата „Социална, организационна, клинична 
и педагогическа психология“ въвежда в тази тема с разбиране-
то, че „горната училищна възраст обхваща периода от 16-17 до 
19-20 години“. Тази възраст, наричана още „юношество“, „ранна 
младост“ и „късно тийнейджърство“, отдавна е свързана според 
автора с романтиката, авантюризма и оптимизма. Привличала е 
интереса и вниманието на най-видни философи и писатели, а 
както и ние посочихме още при втория си ключов визуален мо-
мент – на ренесансови класици-педагози като Жан-Жак Русо, ав-
тор на емблематичния и за юношеството френски бестселър 
„Емил, или за възпитанието“. Анализирането на специализирана 
литература през различните социално-икономически и културни 
етапи от развитието на обществото, логично е довело до разби-
рането на Ст. Иванов, че „активностите и особеностите на юно-
шите и девойките са се проявявали по различен начин – достъп 
до образование, начин на обличане, възможности за прекарване 
на свободното време и др.“. Съвсем основателно периодът на 
горната училищна възраст е характеризиран със „съществени 
промени в самосъзнанието, половата идентификация и морално-
то самоопределяне“. Мотивировката става все по-устойчива, 
оформя се в трайна система и спомага за целеустремеността и 
насочеността на личността. В съответствие с целта на статията, 
в изложението е направен „анализ на психичните особености на 
учениците от горна училищна възраст, като се поставя акцент на 
промените на самосъзнанието и самооценката им, на социалната 
ситуация на развитието и взаимоотношенията им със значимите 
за тях хора (родители, учители и връстници)“. Особено важен е 
акцентът, относно познавателната, емоционалната и поведенчес-
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ката сфера на личността на юношата. Финализирайки статията 
си и по-специално направения „анализ на психичните особенос-
ти на учениците от горна училищна възраст“, авторът основа-
телно подчертава, че „те се открояват с много общи черти, зако-
номерности в преживяванията, моделите на поведение и моти-
вацията. Установяването и познаването на типизацията на юно-
шите и девойките е условие за оказване на помощ при тяхното 
адаптиране към специфичната образователна среда на горната 
училищна степен“. Много важно е и заключението, че възприе-
мането и оценяването им не трябва да се унифицира, защото те 
са с неравномерно психично развитие и съзряване., на които 
влияят – техния пол, темперамент, минал опит, социално-
ситуационното развитие и др. 

* „Специфични особености при развитието и поведени-
ето на някои юноши“ е темата на проф. д-р Гинка Димитрова 
от СУ „Св. Климент Охридски“, чийто избор е мотивиран от 
„съвременната глобализация“, при която настъпват съществе-
ни промени в обществения живот, водещи до „нови модели на 
поведение“, някои от които оказват и „негативно влияние върху 
ценностните ориентации и поведение на юношите“. Акценту-
вайки при „понятието юноши“ на „възрастовия диапазон 14-18 
годишни, посещаващи и непосещаващи училище“, авторката 
счита, че поради многото „субекти на социализацията на под-
растващото поколение“, както и на лансирани разнородни 
ценности, престава съществуването на „програмно хармонирана 
система за позитивни въздействия“ по отношение развитието, 
възпитанието и реализацията на децата и юношите. В общество-
то се налагат „нови модели на личностно поведение“, особено 
под влиянието на „глобалните процеси върху ценностните изме-
нения и социалния статус на човека“, по-специално се има пред-
вид стила на неговия живот, включително и особено на юно-
шите. Акцентуването на „отчуждението, което все повече на-
раства в обществото и се определя от Ерик Фром като заболява-
не на модерния човек“ и като раждане на „един нов свят“, пси-
хоаналитично погледнато е свързано със „склонността на юно-
шите да прехвърлят собствените си негативни преживявания, 
вината и отговорността върху бащата и майката“, т.е. върху ро-
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дителите, като по този начин „незрялата личност си търси оп-
равдание, за да не носи отговорност“ за собствените си действия 
и поведение. И още, „груповото асоциално поведение аноним-
ността стимулира силно агресивността на отделните лица“. От 
гледна точка на факторната обусловеност – семейството, учи-
лищната екология и хуманизирането на обществото като цяло са 
изведени и с иновативна, и с традиционна важност и значимост 
от проф. Гинка Димитрова, съобразно семейно-битовите, обра-
зователните и хуманистичните ценности на социума, нужни на 
юношеството и като настояще, и като бъдеще. Изследванията 
относно проблема за асоциалното поведение на юношите по-
казват две относително самостоятелни групи причини, със съот-
ветни фактори: А. Социални фактори – безработица и нисък 
жизнен стандарт; необхващане в задължително обучение; липса 
на възможности за целесъобразно използване на свободното 
време; свободен достъп до материали с насилия, порнография и 
негативни модели на поведение. Б. Личностни фактори – де-
формирана ценностна система и неспазване на обществените 
норми; стремеж към „лесни пари“; нецелесъобразно използване 
на свободното време; негативни личностни особености като со-
циално-психични деформации, ценностни дефицити и др. Фи-
нализирането на статията, че „превантивната педагогическа 
дейност трябва да бъде насочена към формиране у юношите на 
правилна ценностна ориентация и оптимистични нагласи“ е це-
лесъобразен акорден завършек, когато става дума за поколение, 
на което принадлежи бъдещето. 

* „Младата личност в демократичното общество: ав-
тономност и зависимост“ е темата на проф.д-р (по Обща и 
Социална Психология) Милка Василева, вицепрезидент на 
Фондация „Човещина“. Възрастовият диапазон при юношите 
се определя по следния начин: „Ако се приеме условно, че 
„Личността възниква“ и се развива през първите две десетиле-
тия на живота, то юношеството е решаващ период за нейното 
утвърждаване като „относително автономна“, като преход към 
автономия, като време за първи самостоятелни избори на профе-
сия, за ценности и поемане на отговорности към другите и към 
обществото“. Другият важен акцент при авторката е разглежда-
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нето на „Демократичната общност като ново явление в живота 
на съвременните общества. То е известно от далечната и по-
близка история на Европейския континент“. В края на миналия и 
в първите две десетилетия на новия век наистина, подчертава 
авторката, настъпиха някои по-демократични процеси у нас. 
Същевременно, съвсем основателно тя изразява тревогата си: 
„Объркани и „пренебрегвани“, „непораснали“, децата ни ни из-
ненадват с „дръзки“ въпроси и постъпки ..., със „зловещи зави-
симости“. Същевременно тя се обръща и към себе си, към свои-
те роднини и среда. „Не спирам да търся грешките, които допу-
щаме: аз самата и близките ми, боли от безсилието пред безуми-
ето на „свободните тинейджъри“. Или, и тук тревогата съвпада в 
много голяма степен с казаното от цитирания вече проф. Юлиан 
Вучков за поведението на някои юноши в условията на демок-
ратизиращото ни се общество. Следващият, заслужаващ внима-
ние акцент на проф. М. Василева, се отнася за това, че „авто-
номната и свободна личност е неделимо свързана с интересите 
на общностите, в които е интегрирана и е отговорна както за се-
бе си, така и за другите, за общността и че институционалните и 
емоционалните обвързаности (права и задължения) са предпос-
тавка за информирания и свободен избор на решения“. Понятие-
то „автономия“, респект. автономия на личността в психологи-
ческата наука, според авторката „не е строго дефинирано“. То се 
използва за характеризиране на определени състояния на пси-
хични качества и на индивидуалното поведение в интегриращи 
общности. Авторката отделя внимание и на „превенцията на 
възможни разрушаващи зависимости“, разглеждана като 
„особено важен инструмент“ на възпитанието и реализацията 
при личностната автономност. Стига се до обобщително-
заключителния извод, че автономността на личността е дина-
мичен и неустойчив процес, зависещ от множество фактори на 
общностите и обществата.  

* „Юношеството – особености и медико-социални проб-
леми“ е предпочетеното от доц. д-р Вержиния Боянова от СУ 
„Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „Со-
циална работа“ заглавие, започвайки със „закономерно проявя-
ващите се особености на този възрастов период“. Солидаризи-
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райки се със Ст. Маркова, че юношите са „най-стратегическият 
контингент на всяка нация“, авторката Боянова ги възприема и 
разглежда като възраст „в която се преоткрива Аз-а“, която е 
толкова вълшебна, неповторима и през която възраст с нов пог-
лед, с нови очи човек гледа на света – към себе си, към прияте-
ли, към семейство и други хора. Същевременно, това е времето 
на първите трепети, първите влюбвания и разочарования. В лич-
ностен план, по преценка на уважавани автори, юношите се 
стремят към „развитие на личностна идентификация и само-
идентификация“, чрез много динамично натрупване на собст-
вен опит за целенасочена желана промяна на ценностите; юно-
шеството е един от най-сложните, а често оценяван и като „най-
сложният в развитието на отделния човек“ период, както по-
сочва цитираният от авторката Вл. Господинов. В такъв смисъл 
се подчертава, че е важно и необходимо юношите да имат и съх-
раняват „своето емоционално, психично, физическо и духов-
но здраве“, което ще е добра основа да бъдат преодолявани бъ-
дещите житейски предезвикателства. Като съществена особе-
ност на юношеската възраст е посочена именно „формирането 
на Аз-образа“, създаващо условия както за осъзнато личностно 
развитие, така и за появата на типични медико-социални проб-
леми, някои от които са посочени. Изводите и препоръките, до 
които най-вече се стига за юношеството, се отнасят до необхо-
димостта от целенасочено формиране на знания и умения за ук-
репване на здравето и здравословния начин на живот; търсене 
индивидуално съобразени начини и пътища за формиране на ус-
тойчивост на поведенческите реакции; да овладява и поддържа 
стил за работа в екип и партньорство, в съответствие с изисква-
нията на Отдел „Закрила на детето“ и прилагане на комплексен 
социално-медицински подход; да се утвърждава статуса на учи-
лищния социален работник и предотвратяване на рисковото 
здравно поведение, в т.ч. като се постига редуциране именно на 
различните рискови фактори при юношите. 

* „Юношеството – време за професионален избор и лич-
ностно себепознание“ е тема с голяма актуалност и на дневен 
ред при тази възрастова група, представена макар и в по-
лаконичен вид, но много компетентно от Галина Бончева – 
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Консултант по професионално ориентиране в Балканския инсти-
тут по труда и социалната политика. Започвайки с характерис-
тиката, че юношеството е един от най-противоречивите перио-
ди в живота на човека, че интересите и предпочитанията при не-
го често се променят, че е свързано с търсене на своето място в 
живота, но същевременно, че възрастните очакват от него „да 
има светоусещането на възрастните, да избира и прави компро-
миси“ като тях – неща, които са почти невъзможни, поради лип-
са на достатъчно опит и зрелост. Не трябва да се забравя, спо-
ред авторката, че при избора на професия следва да се отчитат 
„интересите на юношата, неговите наклонности, способности, 
желания и чак тогава семейните традиции и интереси“, нещо, 
което от хуманна, от личностно-човешка гледна точка е по-
приемливо, отколкото винаги да е приоритет продължаването 
на семейно-професионалната традиция като реализация. Без, 
разбира се, да се отрича и подценява тя, когато е желан избор и 
предпочитание от следващото поколение. Но „не трябва да заб-
равяме, както посочва Г. Бончева, че семейството много силно 
влияе върху решението на подрастващия“ чрез редица начини и 
механизми, които не винаги са приемливи. Защото професио-
налното самоопределение е съвкупност от личностни интере-
си, житейски ценности и способности, което като процес пре-
минава през редица етапи, заслужаващи адекватно внимание, 
тук само ги визираме: Първият етап е времето на „играта“; 
Вторият етап – период на „фантазиите“ на подрастващия; Тре-
тият етап, обхваща късната юношеска възраст. С някои уточне-
ния – и трите заслужават внимание. Посочени са и десетина 
фактора, които оказват съществено влияние при избора на пред-
почитаната от юношите професия, сред които по-основните та-
кива фактори са: позицията на родителите и семейството; мне-
нието на приятелите и познатите; позицията на преподавателите 
и училищните педагози; престижността на професията; социал-
ните мрежи и особено популярните медии; висотата на заплаща-
нето и т.н. Професионалното самоопределение се разглежда още 
като процес на вземане на личностни решения. На финала юно-
шеството се определя като период с акцент – стабилизация на 
личността, изграждане на светогледа и професионално самооп-
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ределяне с избор на кариера. 
* „За необходимостта от професионално ориентиране“ 

е тема, предпочетена от Борислава Борисова, също Консултант 
по професионално ориентиране в Балканския институт по труда 
и социалната политика и е (тема също много актуална и важна за 
юношеската възраст) представена компетентно, макар и още по-
лаконично. Приемайки юношеския период като „време на физи-
ческа, социална и емоционална метаморфоза“, авторката същев-
ременно се позовава на психолога Ерик Ериксън, че „предиз-
викателството за юношите е да открият кой са те, кой искат да 
бъдат и каква посока в живота да поемат“. Посочва се, че според 
Международната организация на труда „Професионалното ори-
ентиране“ е помощта, оказвана от един на друг, при решаване 
на проблеми, свързани с тяхното развитие, напредък и професи-
онален избор. А образованието, от което неразделна част са 
професионалното ориентиране и консултиране, следва да под-
готви юношата да влезе в дадена професия, за да може да изкар-
ва прехраната си. Посочен е приноса на Джеси Дейвис, Ели Уи-
вър и Франк Парсънс, относно решаването на проблема за про-
фесионалното ориентиране на юношите, а последният слага на-
чалото на Бюро за професионално ориентиране, което е функ-
ционирало в Бостън. Необходимостта от професионално ориен-
тиране на юношите се обосновава с оглед и на развитието на но-
вите технологии и пазара на труда, нуждаещи се от адекватна 
информация и подготовка на младите хора. В много синтезиран 
вид е отделено внимание – и на целите на професионалното 
ориентиране; и на неговите стратегии; и на влияещите му фак-
тори, а и на някои допълнителни аргументи за неговата необхо-
димост. 

Трябва да кажем, че консултантките по професионално 
ориентиране в Балканския институт по труда и социалната поли-
тика Галина Бончева и Борислава Борисова макар и в по-
синтезиран вид са предложили много интересни и полезни 
разработки за юношеството, които, както и други участници в 
конференцията, биха могли и по-нататък да доразвиват и обога-
тяват. 

* „Психично здраве на децата в юношеска възраст" е те-



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 448

мата на д-р, гл. ас. Берджухи Йорданова от СУ „Св. Климент 
Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „Теория на възпи-
танието“ и на студентката Лора Борова-Илинколова от същия 
университет и факултет, специалност „Неформално образова-
ние“. Съвсем основателно още в началото се посочва, че „съв-
ременният динамичен начин на живот все повече се отразява 
върху психичното здраве на децата“, а и на всички други хора. 
Що се отнася до „същността на понятието „психично здраве“ 
като част от целостта „здраве“ тя включва (обхваща) физическо, 
емоционално, умствено, социално, личностно и духовно здраве. 
А то може да се дефинира като емоционално и душевно благо-
получие с използване в по-голяма степен когнитивния си капа-
цитет, като състояние на равновесие и комфорт, при което човек 
е максимално работоспособен и удовлетворен от себе си и от то-
ва, което върши и че е способен да се справи с нормалните стре-
сови фактори в живота, да общува с другите хора без напреже-
ние, активно да се развива и усъвършенства. Една по-нова „де-
финиция на психично здраве“ престава да дели хората на болни 
и здрави, превръщайки се в динамична скала с критерии за 
ниски и високи нива на такова здраве както при отделните инди-
види, така и при по-големи групи като семейства и др. Съвсем 
основателно в разработката на авторките се говори с повишено 
внимание „за психичните проблеми на юношите“, а като най-
характерни и най-често определени са: трудно овладяване на 
гнева и емоциите; напрежение, свързано с училищната работа; 
чести главоболия с изразявана реакция спрямо стресов фактор 
(психосоматика); чувство на тъга и отчаяние, с депресия, с по-
висок процент при момичетата. С оглед на опазването на пси-
хичното здраве на юношите се налага реализирането на ме-
роприятия, осигуряващи адекватно адаптиране и удовлетворява-
не на био-психо-социалните им потребности, а грижата за пси-
хичното здраве и равновесие – да е основна задача на съвремен-
ното общество и възпитание чрез съответните институции. 

* „Профил на свободното време на учениците в юношес-
ката възраст“ е много интересно, актуално и полезно във връзка 
с темата на конференцията проучване с обосновка на проф. д-р 
Нели Бояджиева от СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ. Це-
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лейки с проучването си „да открои спецификата и тенденциите в 
интересите и заниманията в свободното време на учениците в 
юношеската възраст“, авторката, чрез конкретно емпирично изс-
ледване и обобщение на резултати и от други изследвания, търси 
отговор на въпроса „каква е структурата на свободното време, 
което може да очертае специфичен възрастов профил?“ Като има 
предвид различни гледни точки – че „това е време за образование 
и интелектуално развитие, за социални контакти и изпълнение на 
обществени функции, за приятелско общуване и свободна игра“, 
за „девиантно поведение“, но и време за „по-възвишени дейнос-
ти“ (според К. Маркс), юношеският период е оценен от Н. Боя-
джиева като „безценно богатство“, чрез което личността може да 
акумулира много полезни за себе си и обществото познания. Така 
се стига до триадата „ценности – свободно време – морален из-
бор“ като определяща и че ролята на възпитанието е решаваща в 
този процес. На основата на проучванията и обосновките се стига 
до някои много важни констатации и препоръки: първо, консул-
тирането по проблемите на свободното време заема важно място в 
работата на помагащите специалисти при дейността с юношите и 
техните семейства, а анимацията – в ръководството и управление-
то на възпитателната работа; второ, разработването на програма 
във връзка с педагогиката на свободното време в преходната въз-
раст при юношите е важна част от превенцията на отклоненията в 
поведението; трето, всичко това е надеждно средство в управле-
нието на възпитателния процес и при самовъзпитанието на юно-
шите, в дейността на ученическите, учителските и родителските 
общности. 

* „Родителските стилове и емоционално-поведенчески 
нарушения при юношите“ е много полезна от теоретико-
методологическа и психологическа гледна точка разработка на 
проф. д.пс.н. Теодора Стойчева от СУ „Св. Климент Охридс-
ки“, Философски факултет, Катедра „Социална, организационна, 
кринична и педагогическа психология“. Въвеждайки в темата с 
разбирането, че „отношенията между родители и деца са сред 
най-актуалните проблеми“ в научните дискусии и широкия об-
ществен дебат в страната и чужбина, същевременно тя посочва, 
че от научна гледна точка има „недостиг на знания по отноше-
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ние на различните параметри на родителското поведение“, които 
са свързани с „възникването и развитието на емоционални и 
поведенчески дисфункции“ в детско-юношеската възраст. От-
носно стиловете на родителско поведение, според изследова-
тели като Г. Крайг и Т. Стаматов, са идентифицирани като ос-
новни, с показателност и чрез своите наименувания: 1. Авто-
ритарност (Доминантност); 2. Емоционално неглижиране; 3. 
Свръхпротективен(Опека); 4. Демократичен (Сътрудничество); 
5. Рзрешаващ, който модел означава, че родителите са приемащи 
и подкрепящи детско-юношеското поведение. Визирани са и до-
пълнителни няколко параметъра на родителски стил, като: 
Приемане; Симбиоза; Фрустрация; Ригидност, параметър, отра-
зяващ степента, до която родителят променя своя стил; Емпа-
тичност; Прилагане на наказания. Представени са в контекста на 
хипотизирани връзки с дименсии, свързани с родителския стил: 
Тревожност; Депресия; Агресия. Изведен е „Теоретичен модел 
на взаимовръзките на родителските стилове и емоционално-
поведенческите нарушения при юноши“, който със своите подс-
труктури представлява специален интерес. В съчетание: и с 
приложения метод, със съответните – извадка, инструментари-
ум, статистическа обработка и анализ на резултатите, с финали-
зиращата дискусия – авторката на „Родителски стилове и тре-
вожност в детска и юношеска възраст“ в сп. „Психология: тео-
рия и практика“, 2015 г. проф. Т. Стоева и тук се е справила 
много точно. 

* „Самотата от родителска липса в юношеството – 
проблемът, рисковете, подкрепата“ е темата на Петя Чешме-
джиева, д-р по педагогика и магистър по психология, управител 
на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ – 
Русе, хоноруван преподавател по психология в Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев“. Както се посочва още във Въведение-
то, опитът на авторката „се простира в последните 13 години, в 
които проблемът за преживяването на липса на родителите“ – 
поради: разделение на семейството заради работа в чужбина, за-
губа от смърт, отчуждаване или непостигната още в ранна въз-
раст привързаност, са едни от най-честите. Представени са по-
конкретно: три случая с момичета на 17, 18 и 19 години, в чия-
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то индивидуална семейна ситуация се откриват общи черти и 
общ психологически подход в подкрепа за справяне, когато ро-
дителите не се включат в консултативния процес. Юношеството 
като житейски преход се описва, според цитирания автор Уи-
лям Дж. Рей, като „време на голяма промяна в мозъка, в тялото, 
в културата – промяна ... с повишаване на поемащо рискове по-
ведение, което води до различни видове инциденти, незащитен 
секс и използване на дрога“. Посочени са три случая от психо-
логическата практика, които заради анонимност изследваните 
лица са назовани съответно: ИП-1 – на 17 г., ИП-2 – 18 г. и ИП-3 
– на 19 г., и трите момичета от езикови гимназии в гр. Русе. И 
при трите общи са оплакванията: чувство за малоценност и 
себенеувереност; безсилие, вялост, липса на енергия, нереши-
телност; изживявания за виновност; забравяне, разсеяност. Зак-
лючението, до което се стига е, че самотата от родителска 
липса в юношеството може да бъде компенсирана в довери-
телна връзка със зрял възрастен. Тази роля би могъл да изпъл-
ни роднина, друг близък на семейството, психолог или учител на 
юношата.  

* „Учителят – медиатор между юношата и семейст-
вото“. Това е много логически следваща тема при подреждането 
от съставителя на сборника, автор на която е Ася Вълчева, док-
торант във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридс-
ки“. Защото именно ролята на учителя при взаимодействието 
на юношата и неговото семейство е от първостепенно значение 
за моралното развитие на подрастващия и формирането на него-
вия характер. Фактически семейството и училището се разглеж-
дат като „двете половини в света на юношите“, поради което е 
особено важно те добре да общуват помежду си. Много осно-
вателно е разбирането, че „ценностно ориентираният и рефлек-
сивният подходи са изключително полезни в това сложно взаи-
модействие“. Наистина родителите добре познават нуждите на 
децата си, но невинаги и недостатъчно са запознати с изисква-
нията на образователната институция, на обществото, а и на ди-
намично променящото се време, в което се живее. Посочени са 
четири основни модела на партньорството „семейство – учили-
ще“, които се допълват взаимно и водят до стратегии за подо-
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бряване на ефикасността на всички участници (ученици, роди-
тели, педагогически персонал). Първият е на „припокриващите 
се сфери“ на най-често цитираната авторка Епщайн, при който 
модел училището и семейството взаимно споделят отговорнос-
тите за социализацията на детето. Вторият е на Дънст и Бу-
шар, основан на "идеята за равенство", при което всяка страна 
има какво да сподели като знания и опит. Третият, на Шеридан 
и Кратохфил, при който се посочват „основните разлики“ при 
подходите. Четвъртият е на Хувър-Демпси и Сандлър, който мо-
дел на партньорство „показва процеса на участие“, вариращ в 
зависимост от чувството за ефикасност при подпомагане на 
детето. Финалният акцент, заслужаващ внимание е, че младите 
хора трябва да са будни, с въпроси за света, на които търсейки 
отговори, ще бъдат щастливи.  

* „Ефективна комуникация и техники за разрешаване на 
юношески конфликти в онлайн среда“ е много актуалната тема 
на гл. ас. д-р Яна Събева от Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“, в която се разглежда безопасността в мрежата 
и поведението на младите хора, години наред общуващи в ди-
гитална среда. В статията се разглеждат основни рискове във 
виртуална среда, пред които са изправени юношите, а така съ-
що някои комуникационни техники за тяхното овладяване, 
преди тези рискове да са довели до ескалиране на конфликти в 
„реалното пространство“. По данни на Евростат, през 2016 г. 
91% от младите европейци ползват ежедневно интернет, а през 
2017 г. 83% използват мобилните си телефони, за да влизат в 
мрежата. На какво се дължи постоянният интерес към комуни-
кацията в мрежата? На първо място, на това, че виртуалната 
среда е многофункционална и всеки потребител може да наме-
ри нещо, което удовлетворява нуждите му. Второ, тази среда да-
ва възможност потребителите да са част от аудиторията, взаи-
модействието с която в съответна степен репликира тази на „жи-
вото общуване“, прибавяйки и някои специфики. Авторката с 
основание посвещава внимание със съответни акценти на: ау-
диторията в интернет; рискове с възможности в интернет; тех-
ники за справяне с онлайн конфликти; контрол върху публич-
ността на постингите и мрежата от онлайн „приятели“; спазване 
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на дистанция; промотиране на добър тон в съответната онлайн 
общност; отлагане или игнориране на коментара и т.нар. „интер-
нет омбудсман“, макар и съмнително приложим. Като една ос-
новна задача на семейството и другите институции, производи-
тели на дигитални продукти, е не просто „да предпази“ юноши-
те от рисковете в онлайн среда, а да ги образова и създава бла-
гоприятни условия за самосъхранително поведение и общува-
не. 

* „Ефективната обратна връзка в общуването с юно-
шите“ е темата, на която е посветила своето участие в конфе-
ренцията гл. ас. д-р Донка Петрова от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Философски факултет, Катедра „Реторика“. Тя подхожда 
към общуването и го разглежда не просто като линеен процес, 
като комуникиращо предаване на съобщения, а като сложен и 
многопластов процес, при който има постоянен обмен на раз-
бирания и мнения, с налична обратна връзка (ОВ), на която изс-
ледователи като А. Клугер и А. Дениси посвещават системати-
зирано изследване. В съответствие с него ОВ може да приема 
формата на съвети, насоки, критика, похвала – вербални и не-
вербални. Основни принципи на ефективната ОВ са: да е да-
дена своевременно; да е дадена лично, в първо лице; да се из-
бягват оценъчните твърдения в стил „Представянето ти е ло-
шо/слабо“; да е специфична, а не генерализирана („Ти избърз-
ваш, не си даде време да се подготвиш“, а не „Ти си нетърпе-
лив“); да е насочена към конкретното поведение, а не към лич-
ността, изобщо. В същото време има и много бариери при по-
даването на ОВ: страх от реализирането й; негативна реакция 
на ученика-юноша при получаване на критика; когато е свръхге-
нерализирана, а не конкретна; при непосочен начин на кореги-
ране нежеланото поведение; при неконсистентност (неяснота за 
похвала или критика); при липса на уважение към ученика-
юноша. С основание се обръща внимание, че недостатъчно чес-
то се ползва положителната ОВ, като се обръща внимание на 
похвалното формулиране на Джеър Брофи, предполагащо 
принципността – похвалата да се дава без отлагане и за малки 
неща, спонтанно, в т.ч. с изявление към ученика-юноша след ус-
пеха: „Справи се, защото положи много усилия този път. Бра-
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во!“. Това, аз бих казал пък като обобщаващ, че е най-добър 
финал за ОВ. 

* „Предизвикателствата в прехода между детството и 
зрелостта при ученици със специални образователни пот-
ребности“ е доста синтезна като разработка по много актуал-
на и полезна тема, с която участва в конференцията проф. дпн 
Мира Цветкова-Арсова от СУ „Св. Климент Охридски“, 
ФНОИ, Катедра по специална педагогика и логопедия. За разли-
ка от другите деца и юноши, в т.ч. като учащи се, при тези със 
специални образователни потребности (СОП) преходите, през 
които преминават са свързани със свои предизвикателства и 
трудности. Логичен е акцентът на авторката, че основна образо-
вателна концепция за децата и учениците със СОП в България е 
концепцията за приобщаващото им образование. То означава 
реално право на обучение на тези деца и ученици, на първо мяс-
то, в масови детски градини и училища (без да се изключват 5-те 
към момента у нас) дневни центрове, центровете за специална 
образователна подкрепа, за домашно или болнично обучение, в 
съответствие с възможностите и потребностите на всяко дете и 
ученик със СОП. В т.ч., се има предвид ресурсното подпомага-
не и специален педагог-учител. А зрялата възраст, макар и раз-
лична в различните държави, според тази концепция е 18, 19 или 
21 години. Преди това, когато ученикът е на 14-16 г. се реализи-
ра така нар. Преходен индивидулен учебен план, с конкретна 
насоченост – бъдеща самостоятелност и независимост. Уменията 
по линия на СОП се предвиждат и реализират по линия на 
много и различни групи и дейности. В заключението с основа-
ние се акцентува на това, че засега не е налице добра коорди-
нация между учебните заведения и последващите служби за 
възрастни лица с нарушения, което би трябвало да се промени 
максимално бързо. 

* „Новите технологии като бариера пред социалното 
включване и когнитивното развитие на юношите с трайни 
увреждания“ е статията на доц. д.с.н. Божидар Ивков от Инс-
титута за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при 
БАН, в която се отразяват изследвани негативни последици за 
юноши и млади хора с и без инвалидност от употребата на про-
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дукти на новите технологии. Анализира се възможността тези 
нови технологии да се окажат бариери при социалното включва-
не на юношите с инвалидност като се издигат хипотези по посо-
ка на предстояща верификация. Посочва се, че по данни от изс-
ледване, публикувано в американското издание „The Atlantic“, 
дебатът за цифровите технологии не е само теоретичен, а 
проблем има и като негативни последици в социален и психоло-
гически план. Отбелязва се също, че горепосочената публикация 
не случайно е една от най-четените в интернет. Акцентува се на 
това, че благодарение на мобилните устройства и интернет, лич-
ните контакти между юношите и младежите в голяма степен са 
заместени от контактите в социалните мрежи. Във връзка с лип-
сващото образование основателно са изведени въпросите: 
„Защо интернет не донесе очакваната в образованието револю-
ция? Защо много нови технологии, начело с интернет, се оказаха 
инструменти „за неизползвани шансове и възможности?“. Защо 
като имаме „толкова лесен достъп до интернет, ние не сме като 
човечество нито по-мъдри, нито по-добри, а напротив – най-
новите изследвания (по цитирания Morbitzer, J. 2018) показват 
систематичен спад на човешкия интерес?“. (Много основателен 
акцент на Б. Ивков, както и чрез цит. вече „The Atlantic“, поради 
което им отделям и по-специално внимание). Подобно внима-
ние, разбира се, заслужават и акцентите му при „Децата с ув-
реждания и интернет“; „Хипотезите“ и „Заключението“, съдър-
жащи се в самата статия). 

* „Юношите и екологичното възпитание“ е статията с 
нарастваща актуалност и значимост на главен експерт Даниела 
Василева в Института по философия и социология – БАН 
(бивш) ИИОЗ-БАН. Опредéлено юношеството, може би като 
най-сложния и противоречив период от жизнения цикъл на 
човека, юношата „търси своята идентичност в екзистенциален 
хаос от ценностни алтернативи и жизнени философии“. На този 
етап от живота си той се бори за своята автономност, но се нуж-
дае и от „сигурно привързване“ към други хора, а и към интимна 
близост. Авторката акцентира на нюансировката, че с „юно-
шеството“ се обозначава целия период от началото на половото 
съзряване (10-11г.) до настъпване на юридическата зрялост (18 
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г.), но не трябва да се забравя, че „психиката на децата на 12 и 
13-годишна възраст се различава значително от психиката на 
младежите от 14 до 18 годишна възраст“, поради която причина 
е „въведено и допълнителното уточнение“ – за „ранно и късно 
юношество“. Заслужава внимание също акцентът, че основна 
цел на екологичното съзнание и разбиране е „възпитаване на ак-
тивна позиция и чувство на отговорност спрямо околната среда, 
запазване на всички природни дадености и културни придобив-
ки, създадени от човека и свързани с него“. Отбелязва се, че Ок-
сфордският речник определи (думата на 2019 г., респект. изра-
за) „аварийно положение на климата“ (climate emergency), чието 
определение е „ситуация, изискваща спешни действия за спира-
не на климатичните промени и предотвратяване на потенциални 
необратими щети върху околната среда, в резултат на това“. 
Специално се подчертава също, че „екологичното възпитание и 
образование следва да имат изпреварващ характер“, което е 
още един заслужаващ внимание акцент на авторката, която като 
възраст е един от участниците в конференцията – най-близка до 
юношеството. 

* „Младите хора за хармонията на земята със средст-
вата на визуалните изкуства“ е статията на Елена Веселино-
ва Панайотова от СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, докто-
рант в Катедра „Визуални изкуства“, за която резюмирано се 
представя визията, че в училищното обучение по визуални из-
куства успешно се вписва възпитание на еко-тематика чрез 
прилагане на интегрален подход. Учениците усъвършенстват 
визуалното си изразяване като адекватно разработват материали 
с възпитателна стойност за обществото. По този начин те неу-
сетно се превръщат в ревностни защитници на еко-системите на 
земята. С основание авторката счита, че теоретично учениците 
за запознават със средствата и начините за опазване на еко-
системите по предмета „Химия и опазване на околната среда“, 
но по Изобразително изкуство и Компютърна графика може да 
се подготвят темите така, че освен усъвършенстването на визу-
алното изразяване, да се поставя и благородната цел – за анга-
жиране емоционално вниманието на подрастващите с еко-
проблемите и да се насочва тяхното мислене по посока на тър-
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сене начини за решаване проблеми, свързани с опазване на 
околната среда. С основание се акцентува на това, че за целта е 
необходимо в часовете по визуални изкуства – да се системати-
зират отново възможностите за възстановяване чистотата на во-
дите, въздуха и почвите, както и за възможната замяна на невъ-
зобновяемите енергийни източници с възобновяеми. Важен е и 
финалният акцент, че композирането на изображения и създа-
ването на филми завладява учениците и че избраният интегра-
лен подход (по Пашкулев, Д., 2013 г.) с около 70 по-големи и по-
малки визуални изображения дава добри резултати при подго-
товката на бъдещите граждани. 

* „Извънучилищните дейности като стимул за личнос-
тно развитие на подрастващите“ е доклад на Милена Вели-
кова, д-р постдокторант, второ ниво изследовател, СУ „Св. 
Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и из-
куствата, която разглежда тези дейности и като пространство, в 
което може да се осъществи индивидуализацията на личния 
избор. Представя се значението, което има музиката в извънучи-
лищното възпитание и обучение на децата, които според специ-
алистите, те са с дълготрайно благотворно влияние при тяхното 
развитие. Изследването, което е проведено, общо с 245 деца и 
юноши на възраст 11-14 години показва, особено при юношите, 
че се отличават „с големи страсти, лесна раздразнителност и 
повишена тревожност“. В същото време юношата „може да бъ-
де упорит и невероятно издръжлив при постигане на значими за 
него цели“. Резултатите от „изследване на надеждата“ показват, 
че нараства нейното постигане. Акцентува се на това, че сис-
темните занимания с музика през свободното време на децата 
и юношите повишават тяхната самооценка за надеждата. Фина-
лизацията, която се прави относно постулатите на теорията на 
надеждата е, че хората, независимо от възрастта си, ще са 
склонни към развитие на депресивни състояния при повтарящи 
се пречки към постигане на целта им. Въпреки, че има биоло-
гични предпоставки за някои видове депресия, се предполага, 
че допринасящ фактор за много депресивни процеси е възприя-
тието за невъзможност да се постигне набелязаната цел. Резул-
татите от изследването потвърждават тенденцията за ползотвор-
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но влияние на занимания с музикална дейност през свободно-
то време за личностно-емоционалното развитие на децата и 
юношите.  

* „Свободното време и интересът – основа на проблема 
за удовлетворяването на индивидуално-личностните пот-
ребности на ученици в начална юношеска възраст, като път 
към формирането на пълноценни личности“ е статията на 
Рада Стефанова, магистър по „Неформално образование“, коя-
то въвежда в нея с разбирането, че юношеството започва с пу-
бертета, характерен с множество промени във физическото и 
психическото развитие на детето, водещи до пълното съзряване 
– емоционално, сексуално, физически и психически – на инди-
вида. Юношеството е време, което е съпътствано с множество 
промени както на физическо и психо-емоционално ниво, така и 
на училищно, като институционално присъствие, ниво. Що се 
отнася до свободното време, то „предполага свободен избор на 
дейности, които обаче могат да имат не само конструктивен, съ-
зидателен характер, но и обратното – деструктивен, разрушите-
лен характер“. Според съвременните подходи при определяне 
границите на свободното време и начините за неговото изслед-
ване, ценностният аспект на свободното време често е в основа-
та на неговата концептуализация, а изборът на дейност зависи от 
ценностната ориентация на личността. Смята се, че свободното 
време е това, което е свободно от работа, с притежание на свои 
ценности и стремежи, а дейностите на човека са насочени към 
почивка и самия себе си. Доколкото е свързано с интереса му, 
той може да бъде разглеждан като важна част, от която зависят 
предпочитанията за извършваните дейности през свободното 
време на децата в началото от техния юношески период. Съби-
тията през този период като пубертетен имат своето важно и 
за сексуалното развитие и зрялост на юношите значение. С 
обобщаващо съждение – заключението, което се прави е, че съ-
образяването на организацията на свободното време на учени-
ците в средна училищна възраст с техните предпочитания, доп-
ринася за удовлетворяване на техните индивидуално-личностни 
нужди и интереси. 

* „Демографските знания в юношеска възраст – специ-
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фика и проблеми“ е изключително актуалната у нас и значима 
тема на участничките в конференцията – доц. д-р Геновева Ми-
хова и проф. д.ик.н. Пенка Найденова, от Център за демограф-
ски изследвания и обучение (София, BG). Тази актуалност и 
значимост на демографската проблемност произтичат и се дъл-
жат най-вече на „ниската раждаемост, високата смъртност и по-
вишената мобилност, имащи за последица несекващи депопула-
ция и обезлюдяване“. Ето защо от гледна точка на демографски-
те специалисти юношеската възраст, според авторките, е изклю-
чително интересна като предмет на изследване, анализи и дис-
кусии относно специфичната й роля в бъдещото развитие на де-
мографските процеси и структури. Не по-малък интерес предс-
тавлява за тях характеристиката й като възрастова група, състав-
ляваща генофонда на бъдещото демографско възпроизводство. 
Такава е логиката на въведението при навлизане и акцентуване 
по същността на темата. Като основания за повишено внима-
ние към демографската култура на подрастващите – много 
правилни са ориентациите и търсените решения, с оглед на: по-
ранното сексуално съзряване на юношите, в резултат на по-
доброто им физическо развитие, здравословния начин на живот 
и хранене; опазване на репродуктивните възможности, като 
обществен и личен проблем още от юношеска възраст. Светов-
ната здравна организация (СЗО) е обявила за свой специален 
приоритет охраната на репродуктивното здраве на хората и от-
делната личност, ориентирана и стремяща се към това още от 
юношеска възраст. Финализираните акценти на авторките зас-
лужават внимание като изведени в заключението: „Поставяйки 
въпроса за потребността от демографски знания в юношеска 
възраст, ние се докосваме до един проблем, чиято актуалност е 
безспорна, но по който социалната практика е далеч от необхо-
димите реакции. На такава практика допускаме най-младото по-
коление да стои далеч от едно от най-големите предизвикателст-
ва за България, от което зависи съдбата на нацията ни, продъл-
жението на рода български, а защо не и неговата собствена 
съдба като генерация (подч. от мен – Л.Д.). За днешните млади 
хора е достатъчно да осмислят и изпълнят мисията си в решава-
нето на демографския проблем, за да бъдат достойни граждани 
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на Отечеството си и да му осигурят стабилност и балансираност 
в развитието на населението като фактор за бъдещ икономичес-
ки и духовен растеж“. Заключението синтезно съдържа убеди-
телна хуманистична, патриотична и с поколенческа премстве-
ност достойна кауза. 

* „Социално-педагогическите детерминанти на агреси-
ята в съвременното училище“ е темата на д-р по педагогика, 
учител Стоянка Н. Коева, в която се разкрива мястото и ролята 
на агресивния стил на поведение при формирането личността на 
ученика, обосноваване детерминантите на поведенческата агре-
сия при неговото утвърждаване в детско-юношеските общности 
и проучване зависимостите на агресивното поведение и подго-
товка за професионално развитие и кариерно утвърждаване. 
Както се отразява и в резюмираното представяне, в резултат на 
теоретично проучване и прилагана диагностична методика – 
водеща се очертава не тенденцията за доминиране и нарастване 
агресията като резултат от липса на внимание, грижовни въз-
можности за утвърждаване и неразбиране, а агресията като мул-
типлициране поведенческите реакции на преуспяващи родители 
в миналото, а и сега. Много важен е и акцентът на „основното 
противоречие на нашата планета в съвременния свят“, което Зб. 
Бжежински го определя като противоречие между малкия брой 
жители на планетата, които владеят огромни богатства и огром-
ния брой, милиарди бедни, без средства за образование и оцеля-
ване. Заслужава внимание и финализиращият извод за утвърж-
даване на тревожни тенденции за устойчивост и разширяване 
на контингента ученици, в т.ч. и най-вече юноши, които осъзна-
ват и приемат агресивното поведение като механизъм и път за 
осъществяване и проспериране в живота.  

* „За някои православни инициативи в подкрепа на 
юношите в България и Русия“ е ценностно-обогатителната в 
духа на Християнските ценности и възпитание тема на Елена 
Давчева, д-р, старши преподавател по руски език в МГУ „Св. 
Иван Рилски“, София, с която тема участва в днешната конфе-
ренция на Фондация „Човещина“. Казвам ценностно-обогатител-
на, защото, ако на нашите конференции обикновено хуманис-
тичните ценности се представят и обосновават от строго научна 
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гледна точка, от атеистична позиция, която „не признава бого-
вете и отрича нуждата от религия“13, то Е. Давчева разглежда 
„духовно-нравственото възпитание на юношите като едно от 
приоритетните направления на православната дейност и в Бъл-
гария, и в Русия“. Православните инициативи в подкрепа на 
юношите в България и Русия се определят като „разностранни и 
многообразни. Едни от тях са организирани от Православните 
църкви на синодално, епархийско, архиерейско, енорийско ниво, 
други са плод на съработничество между църквата и други орга-
низации“. Доколкото става дума за други организации, инсти-
туционалности и техните дейностни проявления могат да се 
имат предвид: Духовно-просветният център „Св. Архангел Ми-
хаил“; Издателският съвет на Руската Православна Църква; Си-
нодалният младежки отдел, съвместно с Комитета за обществе-
ни връзки и младежка политика на град Москва; Младежкият 
православен център „Чисти сърца“ към катедрален храм „Св. 
Висарион Смоленски" – Смолян; Гребен клуб „Преображение“, 
създаден през 2016г.; Поморийският манастир „Св. Георги По-
бедоносец“; Българската православна църква, с манастирите си, 
които отварят врати през ваканцията за безплатни детски и 
юношески лагери. Лагеруващите учат, забавляват се, живеейки в 
манастира. В нравствено-възпитателно отношение „ученето“ и 
„забавлението“ вероятно са много полезни, доколкото са в съ-
ответствие с хуманистичните измерения и ценности на „Десет-
те Божи Заповеди“. От научно-образователна и възпитателна 
гледна точка, обаче, заслужава да се има предвид и при добра 
координация със съответните органи и структури на Министерс-
твото на образованието и науката (МОН) да не се допуска анти-
научност и гносиологическо отстъпление от светското по закон 
българско образование и възпитание. Основателно е заключени-
ето, до което стига Елена Давчева, че е „направено много, но има 
и още много да се прави. Пред Православните църкви в Бълга-
рия и Русия стои стратегическата задача за обединение на всич-
ки младежки инициативи в цялостна многостепенна програма за 
възпитание“. Една от тези най-важни и по характер, и като сте-
пен е синхронизирането на ценностно-научното и религиозното 
възпитание. 
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* „Възпитателни аспекти в социална услуга „наблюда-
вано жилище““ е нестандартно и много основателно формули-
рана тема на гл. ас. д-р Александър Ранев от Катедра „Социал-
на педагогика и социално дело“ във ФНОИ към СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Социалната услуга „наблюдавано жилище“, 
както се посочва още в началото на много точно резюмиращия 
текст, е насочена към пълнолетни младежи, напуснали институ-
циите за деца, лишени от родителски грижи, както и пълнолетни 
младежи в риск. Липсата или недостатъчното ресурси за спра-
вяне с предизвикателствата на самостоятелния живот води до 
рискове, свързани със социалното включване и себереализация-
та на същите тези млади хора. Ето защо социално-
педагогическата, образователна и психологическа подкрепа в 
преходния между (напускането на институционалната грижа и 
самостоятелния живот) период, е жизнено необходима. Ако со-
циалната услуга „наблюдавано жилище“ по принцип е насочена 
към оказване подкрепа на пълнолетни младежи и девойки, на-
пуснали домовете за деца, лишени от родителски грижи, цент-
ровете за настаняване от семеен тип, приемни семейства и други 
социални услуги, в помощ на деца, които вече са в риск, то ус-
лугата „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ целите, които си пос-
тавя, е да се подкрепят ресурсите за: самостоятелен живот и 
социално включване; преодоляване на травматични преживява-
ния; емоционална стабилност; намиране на смисъл и цел в жи-
вота. Представените в текста на Ал. Ранев теоретически разсъж-
дения и обосновки, както и практическите обобщения отразяват 
част от 8-годишния му опит като служител в „Наблюдавано жи-
лище ЗАЕДНО“ в с. Гурмазово (в близост до София), както и ре-
зултати от проведени от него събеседвания и наблюдения от ра-
ботата на негови колеги от други „наблюдавани жилища“ в Со-
фия и страната. Заключението, до което стига авторът е, че ус-
лугата „наблюдавано жилище“ предоставя възможност младите 
хора, напуснали институциите след навършване на пълнолетие, 
да поставят основите на своя самостоятелен живот. А основни-
ят извод, който се откроява според автора, съвсем основателно, 
бих добавил с акцент на феномена – „Наблюдавано жилище ЗА-
ЕДНО“ – е свързан с важността на качеството на „ресурсите“, с 
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които разполагат наблюдаваните жилища – битови, материални, 
финансови, социални и най-вече човешки“, което за нас, като 
Фондация „Човещина“, е особено важно и значимо. 

* „Актуални приоритети на мобилната социална работа 
за подкрепа на юноши в риск“ е наистина много актуална, както 
е и самата формулировка на темата на гл. ас. д-р Цветослав Ни-
колов от ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, относно – и от-
говорностите на семейството, и на другите обществени институ-
ции с възпитателно-образователни функции. Мобилната соци-
ална работа от този характер, посочва авторът, започва с открива-
нето у нас на първия 24-часов приют за деца на улицата през 1995 
г., наречен Център „Вяра, Надежда, Любов“, който неизменно и 
във всички свои програми включва работа „на терен“. Този вид 
работа е различна при различните социални организации, които я 
осъществяват, като всяка от тях реализира свои програми както с 
краткосрочни, така и с дългосрочни цели. Те се определят в зави-
симост от спецификата на конкретната институция, а така също в 
зависимост от това – дали тя осъществява само улична работа 
или разполага със своя собствена база. Въпреки тези различия, 
съществуват някои основни принципи – теоретично обосновани 
и изведени от практиката, които отразяват спецификата на мобил-
ната социална работа и са ключови за нейната ефективност. Таки-
ва принципи, със съответни пояснения като основни положения 
са: цялостност; работа с отношение; ориентация към ресурсите; 
ориентация към нуждите, с участие във взимането на решения; 
доброволност; гъвкавост; приемане поведението на децата и 
юношите, дори когато се определя като рисково, с отчитане на си-
туацията; защита на доверието; работа с различните полове и кул-
тури. А етапите на мобилната социална работа най-често са – 
подготовка, планиране, действие, мониторинг с преглед. Що се 
отнася до прегледа на настоящите проекти в сферата на мо-
билната социална работа, касаещи пряко или косвено юношите 
в риск, проектно би следвало да се имат предвид актуалните 
приоритети, включващи: образование; задоволяване базисни 
потребности; здравеопазване и здравна грижа; емоционална под-
крепа; превенция на рисковото поведение; развитие на социални 
умения и връзка с институциите; развитие на общността. Във фи-
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нализиращото обобщение се казва, че работата „на терен“ (вто-
ри път поставям в кавички, като израз на знаковост) предоставя 
на мобилните социални работници възможност не само да ди-
агностицират дефицитите, които юношите имат, осъществявай-
ки пряк контакт с тях в естествената им среда, но и да реализи-
рат различни дейности чрез индивидуална работа и работа в гру-
па по посока на тяхната реинтеграция, с последваща тяхна по-
хуманна социализация.  

* „Място и роля на историческата география в подго-
товката на юношите (с фокус към сравнителен анализ на 
учебници по история)“ е по-обстойно, но и със своя логика заг-
лавие на темата на Веселин Томалевски, учител в 55-то СУ 
„Петко Каравелов“, гр. София. Както посочва още в самото на-
чало, авторът се насочва към темата, провокиран от интереса 
към историята като цяло, а и от това как днешните подрастващи, 
в т.ч. днешните юноши разбират историческите факти и се под-
нася информацията на учащите се, за да е достъпна за тях и ос-
тане трайно в съзнанието им. Осъществено е изследване в две 
направления. Едното е да се види доколко присъства истори-
ческата география в избрани учебници по история и цивилиза-
ции за седми клас за определен исторически период. Другото е 
свързано с изследване – дали юношите познават и използват ис-
торико-географски понятия в обучението по история. За целта са 
използвани методите: сравнителен анализ и тест. А като зна-
чим период на изследването от нашата история е избрано Бъл-
гарското революционно движение, заемащо основно място в ис-
торическото съзнание на българина. Юношеството се разглежда 
като сложен био-психо-социален процес на трансформации в 
човешкото развитие, с доста различни според отделните автори 
и изследователи възрастови горна и долна граници. Посочени са 
различни авторови възрастови диапазони както между 14-18 го-
дини, така и между 8 и 30 години. През периода на юношеството 
младата личност извървява освен своя биологичен и значим со-
циален и психологически преход. Промените, които настъпват са 
свързани с пронизващи силни чувства за автономност, необхо-
димост от самостоятелна изява на собствените сили и способ-
ности, усещане за собствена ценност и личностна значимост. 
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Психологическият преход се свързва с психичните процеси, 
които настъпват в периода на юношеството – самоосъзнаването 
и самооценката. Социалният преход е характерен за периода на 
юношество, когато личността навлиза в собствения вътрешен 
свят, прави опит да опознава своите възможности, започвайки да 
се самооценява и да оценява другите. Целево сравнителният 
анализ е посветен на темите по История и цивилизации за VII 
клас и по-конкретно: „Българското националноосвободително 
движение (1869–1875 г.)“; „Априлското въстание (1876 г.)“; 
„Руско-турската война (1877–1878 г.) и освобождението на Бъл-
гария“, като са използвани съответните учебници за този клас. А 
следващия етап от изследването е провеждане на тест върху ис-
торико-географските понятия по съответните теми. Констатаци-
ята в заключението е, че от проведеното изследване става ясно 
доколко и каква историческа география присъства в дадените 
учебници за съответния клас при темите, които бяха посочени.  

*„За нравствената култура на юношата” е темата на 
проф. д.п.н. Емилия Рангелова от Факултета по педагогика на 
СУ „Св. Климент Охридски”. Определяйки „нравствената кул-
тура на личността” като „съвкупност от овладявани знания и 
формирани убеждения за морала, за общочовешките и специ-
фичните за дадено общество морални принципи и норми на жи-
вот”, че е „обобщаваща характеристика на културата на лич-
ността, но е и съставна част, елемент от същността и съдържа-
нието на всички видове култура”, тя „твори най-специфичното, 
най-същественото – доброто, честното, справедливото, хуманно-
то в живота на човека и човешките отношения”. Ако „в основата 
на нравствената култура на личността е хуманността, човечност-
та във всичките й проявления”, то „анализът на нравствената 
култура на съвременния юноша показва, че тя се различава ко-
ренно от нравствената култура на юношата в началото на преус-
тройството”. Коренно различно е „състоянието на нравствената 
култура у юношата в първото двадесетилетие на 21-то столетие. 
Проведените изследвания през 2019–2020 г. показват, че е нали-
це ново” ценностно съдържание и състояние на съзнанието на 
личността. Нейната ценностна система, като „основен компо-
нент на съзнанието, е качествено изменена, но не в положителен 
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аспект”. Водещи за голяма част от юношите са материалните 
ценности. Възниква въпросът какви са най-вече причините за 
горепосоченото? Те са „комплексни”, според авторката. От една 
страна трябва да ги търсим „в подмяната на ценностната систе-
ма на обществото”. От друга – „в ниската педагогическа култура 
на българския родител”. От трета – „проблемът е в неподготве-
ността на българския учител да възпитава ученика” – и със своя 
пример, и с организацията на учебно-възпитателния процес. На 
четвърто място е „подценяване на проблема „възпитание” от 
всички фактори в микро и макро-средата”. Макар и в различна 
степен да важаттези причини при тези фактори, авторката проф. 
Е. Рангелова, много основателно стига до това заключение. 

* „Илюзия за разговор, родена от крило на пеперуда“ е те-
мата на актрисата, вицепрезидент на Фондация „Човещина“ – 
Цветана Платиканова. Акцентите, в т.ч. графични в този неин 
художествено-хуманитарен изказ, са на: „Красотата“ и „Мечта-
та“; „Вярата“ и „Славата“; „Успехът“ и „Болката“; „Стремежът“ и 
„Застоят“, с адекватната при тях релация и съответни зависимос-
ти. Важен е финалът „с последните си сили, пак да се изкачваш, 
последвал красотата, понесъл добротата, оттласкващ се нагоре“ и 
дори и „ДРУГ ДА ВЪРВИ НАТАТЪК...“. Бих искал този „ВЪР-
ВЕЖ“ да води и отвежда преди всичко в контекста на авторовото 
(на Цв. Платиканова) разбиране и тълкуване от читателя на поня-
тието „Илюзия“, в съответствие с художествено-хуманитарното 
негово асоцииране с децата и юношите, а именно:  

„Понятието „Илюзия“, не се налага поради невъзможност-
та един родител да проведе подобен разговор с детето си, а като 
непоискано обръщение към тези, които са наследили от приро-
дата отговорността да отглеждат и възпитават идващото поколе-
ние. Към тези, които се чудят какво се случва с младите? Защо 
не са като тях? Защо не възприемат дори най-добронамерените 
съвети? Към тези, които се чудят защо нравите огрубяват, къде 
отиде „оная чиста любов“ и преклонението към най-добрите 
творения на човешкия дух? Защо се отминават като „отживели“ 
традиционни човешки ценности и проличава пренебрежение 
към личностни черти, като достойнство, жертвоготовност, без-
користност и всеотдайност? 
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Това не е опит за поучение нито към младите, нито към 
връстниците, а зов за преоценка на стойността на личния при-
мер в реалния живот.  

Нашите деца не са ни избирали. Те са желаното продълже-
ние на нашето съществуване, но не могат, а и не искат да бъдат 
повторение на нашето „Аз“. Освен дом, храна и грижи, ние им 
дължим преди всичко собственото си отношение към живота край 
нас. Своята оценка на събития и постъпки, подкрепяна от личния 
ни пример. Ако сме истински, добри и честни към себе си и света, 
ще спечелим тяхното доверие без думи на поучение и назидание. 
Децата разбират повече, отколкото ние си представяме и имат 
много тънки сетива за фалша и несправедливостта. Каквито и да 
станат, младите хора са продукт на нашия житейски пример“. 

(Намираме за много ценно и полезно това разбиране и до-
пълнително тълкуване на авторката, а с нея фактически прик-
лючваме индивидуалното представяне на участниците в Конфе-
ренцията). 

III. Заключение 
Имайки пред вид концептуалните, ключови визуални мо-

менти за юношеството, с оглед: на био-социалната природа на 
вида Homo Sapiens, с нейното индивидуално, онтогенетично, но 
и в нейното историческо, филогенетично развитие и изменение 
като такава природа; на характерната специфика и типична осо-
беност на Юношеството – като граница и преход между Детст-
вото и Зрелостта; на преходната от XX в XXI-ия век, съвпадаща 
и с преходността от Второто в Третото хилядолетие на човечест-
вото – демократизация като ценностна ориентация към по-
цивилизовано и хуманистично общество, всички тези концеп-
туални, ключово-визуални моменти и аспекти осигуряваха на 
участниците в конференцията широк спектър и богати възмож-
ности за тематичен избор. Дадена бе възможност също за плу-
ралистично изразяване и мотивиране на индивидуалните глед-
ни точки на многото участници от различни университети и на-
учни институти, специалности и възрастови групи. Няколко де-
сетки предоставиха своите доклади и статии за публикуване в 
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сборника на Фондация „Човещина“, за което най-сърдечно им 
благодарим. 

Един от обобщително-заключителните акценти, който зас-
лужава допълнително внимание, се отнася до различията във въз-
приеманите – именно граници на Юношеството като преход 
между Детството и Зрелостта. Ако в по-широк био-психо-
социален контекст граничните характеристики на Юношеството 
се възприемат от всички участници в конференцията, то като по-
конкретни и точни годишни очертания – различията са големи. 
Ако за някои тези очертания се позиционират между 14-15 и 18-
20 години, то при други, юношеството е между 8-10 и 28-30 годи-
ни. Една от най-важните причини за това голямо различие е 
именно много различното припознаване и асоцииране с Юно-
шеството био-психо-социалната картина в тези две крайности. 
Заслужава внимание също и би следвало да се отчита и съобразя-
ва, в адекватна степен, характерното за двата пола различие през 
юношеската възраст, а именно – средно-статистически, пуберте-
тът, половото съзряване настъпва, с около година и половина-две, 
по-рано при момичетата. В съчетание с акселеративния процес, 
това безспорно има своята рефлексия в личния, а за не малка 
част и в бъдещия семеен живот на момичетата и момчетата. 

Следва да отбележим също в заключението, че това което се 
постигна на конференцията, бе в съответствие с казаното и очак-
ваното, съдържащо се – и в „Уводните слова“ на президента на 
Фондация „Човещина“ проф. д-р Максим Мизов, и в основния 
доклад на вицепрезидента доц. д-р Владислав Господинов. Отк-
ривайки конференцията проф. Мизов заяви, че „на поредния зна-
чим форум сме призовали да кажат своята тежка, авторитетна, 
смислена и отговорна дума представители на теорията и практи-
ката по един изключително сложен, ала и противоречив проблем-
но-тематичен блок, свързан с юношеството – тази най-
експлозивна и най-имплозивна, най-отворена към света и най-
затворена в себе си възраст на индивидуалното и личностно раз-
витие на човека. А това е крайно необходимо, защото и светът, 
пък и човечеството днес сякаш се намират в някаква странна, но и 
прекалено трудна за разбиране „пубертетна“ историческа фаза, 
независимо от огромния сизифовски товар от хилядолетията на 
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съществуването на човешкия род“. Смятам, че десетките автори, 
участници в конференцията, които се представиха по един или 
друг начин с казаното за юношеството, потвърждават това.  

Що се отнася до предложеното и обосновано от основния 
докладчик доц. д-р Вл. Господинов, освен казаното досега, заслу-
жава внимание в заключението неговото разбиране и констатация, 
че "по отношение на времевите параметри на юношеството, 
съществува голямо разнообразие от гледни точки. Юношеството 
би могло да се разглежда както като период в развитието на чо-
вешкия живот и човечеството, така и като състояние на духа, ха-
рактерно за целия живот". Тази „обхватност на духа“, както бих я 
нарекъл, е много важна от гледна точка на „времевите параметри“, 
защото асоциира юношеството, въпреки неговата „граничност“, с 
„безграничната човечност“. От гледна точка, именно на каузата 
на Фондация „Човещина“, тази „безгранична човечност“ при раз-
личните поколения е темпоралният стожер на хумаността! 

Бих искал в заключението да визирам още една релация на 
юношеството, на която е посветена друга монография на основ-
ния докладчик доц. Владислав Господинов14. Тази релация е 
не само актуална, а и много перспективна, даваща отговор и ре-
шения на връзките и зависимостите между: „възпитанието“, 
което е традиционно утвърдено, свързано е със съхраняване, 
обогатяване и развиване на ценности, явление; „юношите“, 
респект. „юношеството“, което е свързано с изострена чувстви-
телност и търсене на идентичност, с бунт и противоречивост в 
развитието – тези и моменти, нерядко провокиращи възпитание-
то, и „нетикета“, който все още в недостатъчна степен е ясен, 
понятен и утвърден, но с нарастваща перспектива и бъдеще. 

Относно поведенческите прояви и съдба на децата и 
юношите в двете крайности бих искал да споделя две неща. Ед-
ното е, че в условията на засилващата се демократизация би 
следвало да се въведат по-респектиращи санкции и наказания за 
тези, с много негативни обществени прояви – и в училище, и на 
други обществени места като посочените Храм-паметник „Св. 
Александър Невски”, паметника на Алеко Константинов, както и 
на редица още места като дискотеки, стадиони и други. 

Другото нещо е – да се повишат стимулите при ярките по-
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ложителни изяви, заслужаващи признания и възнаграждения, 
особено за такива с проявена готовност, а и с реално показан 
риск за саможертва в юношеска възраст, спасявайки човешки 
животи, в т.ч. на деца, за които прояви Фондация „Човещина” ги 
е удостоявала с Почетни отличия. 

Що се отнася до загиналите по пътищата и на други места 
невръстни деца и юноши – най-строгите санкции за причини-
телите са безспорна необходимост, но е нужно на най-
подходящо и респектиращо място да бъде издигнат „Паметник 
на загиналите невинни деца и юноши”! Паметникът е замис-
лен за деца, но уважавани интелактуалци считат, че би следвало 
да бъде и за непълнолетните невинни детско-юношески жертви. 
Фондация „Човещина”, нейни деятели и приятели подкрепят 
инициативата на в. „Дума” и формирания Инициативен комитет 
и то не само морално, а и с внесени от някои деятели финансови 
средства. 

Юношите, физически и духовно съзряващи за навлизане и 
активна реализация в живота, допринасящи със своята подгот-
веност за него, но и продължаващи да получават от него, нека 
бъдат новият поколенчески субект, продължаващ и осигуряващ 
прогреса на човешката цивилизация. С голяма хуманна значи-
мост е допринасянето за този прогрес при навлизането не само 
в ново десетилетие, а и в ново столетие. А когато се навлиза в 
ново хилядолетие, при съвременната динамика на времето, ве-
роятността е голяма, че се навлиза именно в Нова човешка ци-
вилизация! И с оглед на това, и с оглед човеколюбивата кауза на 
нашата над четвърт век Фондация „Човещина“ – юношите, мла-
дите поколения, в своите взаимоотношения трябва да се учат от 
„Мъдростта на вековете“, една от които е на мъдреца Конфу-
ций15: „Да владееш себе си дотолкова, че да уважаваш други-
те, като самия себе си, и да се отнасяш с тях така, както би 
желал да се отнасят с теб, ето кое може да се нарече учение 
за човеколюбие“! 

Нека нашите юноши, младото поколение на България, да 
възприемат тази мъдрост като свой „Символ-верую“, с който да 
живеят и който да се предава на следващите поколения! 



ЛЮБЕН ДИМИТРОВ 

 471

Цитирани източници 
1Дубинин, Н.П., И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. Генетика, 

поведение, ответственность. М., 1982, с. 170. 
2 Речник на чуждите думи в българския език. Изд. на БАН, 

С., 1993, с. 847. 
3 Русо, Ж.-Ж. Емил, или за възпитанито. – В: „Избрани пе-

дагогически произведения“, С., 1976, с. 280–281; с. 325–326. 
4 Кон, И.С. Юность. В: „Российская педагогическая 

�нциклопедия“, т. 2. М., 1999, с. 650–652. 
5 Десев, Л. Речник по психология. Пето издание. С., 2008, с. 

631. 
6 Димитров, Л. Общественото мнение и възпитанието на 

младата личност. (Социално-педагогическо изследване). С., 
1975, с. 75–76. 

7 Вучков, Юл. Времена и нрави. (Романът на моето същес-
твуване). Спешно издание на Телевизия „Евроком“. С., 2019. 

8 Димитров, Л. За по-хуманистично традиционно-
иновационно образование и възпитание у нас през XXI век. – В: 
Сб. „Човечността на човечеството“, С., 2011, с. 240–268. 

9 Вучков, Юл. България преди, днес и утре. (Мемоарна ис-
тория на страната 1944–2013). С., 2013, стр.162. 

10 Господинов, Вл. Юноши – Девиации – Емоционална ин-
телигентност. С., 2010, с. 273. 

11 Мизов, М. Уводни слова (в настоящия Сборник), С., 
2020.  

12 За следващите цитирания по-нататък от авторите, за 
които пиша – Вж: публикацията на съответния автор, включе-
на в Сборника от конференцията. 

13 Речник на чуждите думи в българския език. Изд. Наука и 
изкуство, С., 1970, с. 90. 

14 Господинов, Вл. (Н)етикет и възпитание с фокус към 
юношите. С., 2011, с. 13. 

15 Конфуций. В: Мъдростта на вековете. Изд. Наука и из-
куство, С., 1971, с. 399. 





 473

АВТОРИТЕ В СБОРНИКА 
Александър Ранев: гл. ас. д-р, Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, 
Катедра „Социална педагогика и социално дело“ 
Ася Вълчева: учител в Националното музикално училище „Лю-
бомир Пипков“, докторант във Философски факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

Атанас Ангелов Атанасов: д-р, учител по философия в ППМГ 
„Нанчо Попович“, гр. Шумен 
Берджухи Йорданова: гл. ас. д-р, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „Теория на 
възпитанието“ 
Божидар Ивков: доц. дсн, Институт за изследване на обществата и 
знанието (ИИОЗ) при БАН 

Борислава Борисова: консултант по професионално ориентиране, 
Балкански институт по труда и социалната политика, София 
Вержиния Боянова: доц. д-р, Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „Социална ра-
бота“  
Веселин Томалевски: учител в 55 СУ „Петко Каравелов“, София 
Владимир Чулев: студент в специалност „Неформално образова-
ние“, III курс, задочна форма на обучение във Факултета по педаго-
гика на СУ „Св. Климент Охридски“ 
Владислав Господинов: доц. д-р, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ Факултет по педагогика; Катедра „Теория на 
възпитанието“, Вицепрезидент на Фондация „Човещина“  
Вяра Ганчева: гл. ас. д-р, Институт по философия и социология, 
БАН 
Галина Бончева: консултант по професионално ориентиране, Бал-
кански институт по труда и социалната политика, София 
Геновева Михова: доц. д-р, Център за демографски изследвания и 
обучение, София 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 474

Гинка Димитрова: проф. д-р, Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“ 
Даниела Василева: главен експерт в Център за исторически и по-
литологически изследвания и докторант в Института по филосо-
фия и социология – БАН 
Донка Петрова: гл. ас. д-р, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Философски факултет, Катедра „Реторика“ 

Елена Веселинова Панайотова: докторант в Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието 
и изкуствата, Катедра „Визуални изкуства“ 
Елена Давчева: д-р, старши преподавател по руски език, МГУ 
„Св. Иван Рилски“, София 
Емилия Миленкова Рангелова: проф. дин, преподавател в Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски” 

Лора Борова-Илинколова: студент в трети курс, Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, специ-
алност „Неформално образование“ 
Любен Димитров: чл.-кор. на БАН, проф. дпн, Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Почетен 
президент на Фондация „Човещина“  
Максим Мизов: професор, доктор на социологическите науки, ди-
ректор БАНИ, София, България, Президент на Фондация „Човещи-
на“  
Милена Великова, д-р постдокторант, второ ниво изследовател, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по нау-
ки за образованието и изкуствата  
Милка Василева: професор по Обща и Социална психология  
Мира Цветкова-Арсова: проф. дпн, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуст-
вата, Катедра по специална педагогика и логопедия  
Моника Богданова: доц. дпн, Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „Социална ра-
бота“ 



АВТОРИТЕ В СБОРНИКА 

 475

Надежда Витанова: проф. дпн, преподавател в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ 
Нели Бояджиева: проф. д-р, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Ка-
тедра „Социална педагогика и социално дело“ 
Пенка Найденова: проф. д.ик.н., Център за демографски изслед-
вания и обучение, София  

Петя Чешмеджиева, доктор по педагогика, магистър по психоло-
гия, психолог-управител на Център за психологически услуги и 
развитие „Псикомфорт“ – Русе, хоноруван преподавател по психо-
логия в Русенския университет „Ангел Кънчев“ 

Рада Стефанова: магистър по „Неформално образование“ на Фа-
култет по педагогика при Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ 

Стойко Иванов: проф. дпсн, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Философски факултет, Катедра по „Социална, органи-
зационна, кринична и педагогическа психология“ 
Стоянка Н. Коева: д-р по педагогика, учител 

Теодора Стоева: проф. дпсн, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Философски факултет, Катедра по „Социална, органи-
зационна, клинична и педагогическа психология“ 
Цветана Платиканова: актриса, Вицепрезидент на Фондация „Чо-
вещина“  
Цветослав Николов: гл. ас. д-р, Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, 
Катедра „Социална педагогика и социално дело“ 
Юлияна Янкова: възпитател в Център за деца „Веселата къща“, 
София  
Яна Рашева-Мерджанова: проф. дпн, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „Дидактика“  
Яна Събева: гл. ас. д-р, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“  





 477

TABLE OF CONTENTS 
of the collection of Scientific 

ARTICLES 
adolescence as a transition between childhood 

and maturity – challenges and humanistic perspectives 

INTRODUCTION, Maksim Mizov ............................................................ 7 

ADOLESCENCE AS A BORDER AND ADOLESCENCE 
WITHOUT A BORDER – SOME CONCEPTUAL ASPECTS, 
Vladislav Gospodinov ................................................................................ 11 

POLITICAL AND LANGUAGE RISKS OF ADOLESCENCE, 
Maksim Mizov ............................................................................................ 26 

ADOLESCENTS IN SEARCH OF PSYCHO-EMOTIONAL 
IDENTITY IN A GLOBAL ENVIRONMENT, Yana Rasheva-
Merdzhanova .............................................................................................. 43 

DEPENDENCE BETWEEN THE SOCIAL AND COGNITIVE 
INTELLIGENCE OF THE ADOLESCENTS AND THE BEHAVIOR 
POTENTIAL OF PERSON, Nadezhda Vitanova .................................... 56 

SOCIAL- EMOTIONAL LEARNING AS AN OPPORTUNITY 
FOR A SMOOTHER TRANSITION FROM CHILDHOOD 
TO MATURITY, Vladimir Chulev .......................................................... 72 

OVERALL APPROACH AND THE FORMATION OF A 
PURPOSEFUL PERSONALITY AGE UP TO 21 YEARS AS A 
FOCUS OF PEDAGOGY, Yuliyana Yankova ......................................... 84 

THE SOCIAL ASPECTS OF THE VALUE SYSTEM OF 
CONTEMPORARY ADOLESCENTS, Atanas Angelov Atanasov ....... 92 

ADOLESCENCE – STRUGGLE, ESCAPE OR 
TRANSFORMATION?, Vyara gancheva .............................................. 106 

THE BABY'S BODY IN THE ADOLESCENT'S BODY, Monika 
Bogdanova ................................................................................................ 114 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF SCHOOL STUDENTS IN 
UPPER SCHOOL AGE, Stoyko Ivanov ................................................ 129 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 478

SPECIFIC FEATURES IN THE DEVELOPMENT AND THE 
BEHAVIOR OF CERTAIN ADOLESCENTS, Ginka Dimitrova ....... 145 

THE YOUNG PERSONALITY IN THE DEMOCRATIC SOCIETY: 
AUTONOMY AND DEPENDENCIES, Milka Vasileva ...................... 157 

ADOLESCENCE – FEATURES, MEDICAL AND SOCIAL 
PROBLEMS, Verzhiniya Boyanova ....................................................... 172 

ADOLESCENCE – TIME FOR PROFESSIONAL CHOICE 
AND PERSONAL SELF-KNOWLEDGE, Galina Boncheva .............. 181 

ABOUT THE NEED OF VOCATIONAL ORIENTATION, 
Borislava Borisova ................................................................................... 189 

MENTAL HEALTH OF CHILDREN IN ADOLESCENCE, 
Berdzhuhi Yordanova, Lora Borova-Ilinkolova ....................................... 194 

PROFILE OF FREE TIME OF SCHOOL STUDENTS IN 
ADOLESCENT AGE, Neli Boyadzhieva................................................ 209 

PARENTAL STYLES, EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL 
DISRUPTIONS IN ADOLESCENTS, Theodora Stoycheva Stoeva .... 223 

THE LONELINESS IN ADOLESCENCE DUETO PARENTAL 
ABSENCE – THE PROBLEM,THE RISKS, THE SUPPORT, 
Petya Cheshmedzhieva .............................................................................. 235 

THE TEACHER – A MEDIATOR BETWEEN 
THE ADOLESCENTS AND THE FAMILY, Asya Valcheva.............. 249 

EFFECTIVE COMMUNICATION AND TECHNIQUES FOR 
RESOLVING ADOLESCENT CONFLICTS IN ONLINE 
ENVIRONMENT, Yana Sabeva ............................................................. 259 

THE EFFECTIVE FEEDBACK IN COMMUNICATION WITH 
ADOLESCENTS, Donka Petrova ........................................................... 268 

THE CHALLENGES OF THE TRANSITION BETWEEN 
CHILDHOOD AND MATURITY INSCHOOL STUDENTS WITH 
SPECIAL EDUCATION NEEDS, Mira Tsvetkova-Arsova ................. 276 

THE NEW TECHNOLOGIES AS A BARRIER TO SOCIAL 
INCLUSION AND COGNITIVE DEVELOPMENT 
OF ADOLESCENTS WITH PERMANENT DISABILITIES, 
Bozhidar Ivkov ......................................................................................... 284 



TABLE OF CONTENTS 

 479

ADOLESCENTS AND ECOLOGICAL EDUCATION, 
Daniela Vasileva ....................................................................................... 294 

YOUNG PEOPLE FOR THE HARMONY OF THE EARTH BY 
MEANS OF VISUAL ARTS, Elena Veselinova Panayotova ................ 303 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS AN INCENTIVE 
FOR PERSONAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS, 
Milena Velikova ....................................................................................... 320 

LEISURE TIME AND INTEREST – THE BASIS 
OF THE PROBLEM FOR SATISFYING THE INDIVIDUAL-
PERSONAL NEEDS OF STUDENTS IN EARLY ADOLESCENCE 
AS A WAY TO THE FORMATION OF FULL-FLEDGE 
PERSONALITIES, Rada Stefanova ....................................................... 329 

DEMOGRAPHIC KNOWLEDGE IN ADOLESCENCE – SPECIFICS 
AND PROBLEMS, Genoveva Mihova, Penka Naydenova .................... 341 

SOCIAL- PEDAGOGICAL DETERMINANTS OF AGGRESSION 
IN THEMODERN SCHOOL, Stoyanka N. Koeva ............................... 352 

ABOUT SOME ORTHODOX INITIATIVES IN SUPPORT OF 
ADOLESCENTS IN BULGARIA AND RUSSIA, Elena Davcheva .... 362 

EDUCATIONAL ASPECTS OF THE SOCIAL SERVICE 
“OBSERVED RESIDENCE”, Aleksandar Ranev ................................. 377 

CURRENT PRIORITIES OF THE MOBILE SOCIAL WORK IN 
SUPPORT OF ADOLESCENTS AT RISK, Tsvetoslav Nikolov ........ 389 

PLACE AND ROLE OF HISTORICAL GEOGRAPHY IN THE 
PREPARATION OF ADOLESCENTS (WITH A FOCUS TO A 
COMPARATIVE ANALYSIS OF HISTORY TEXTBOOKS), 
Veselin Tomalevski .................................................................................. 405 

ABOUT THE ADOLESCENT'S MORAL CULTURE, Emiliya 
Rangelova ................................................................................................. 416 

ILLUSION FOR A CONVERSATION, BORN OUT 
OF THE WING OF A BUTTERFLY, Tsvetana Platikanova ............... 422 

MY VISION, WITH AUTHOR'S HIGHLIGHTS 
OF THE PARTICIPANTS AND A CONCLUSION ON THE TOPIC 
OF THE CONFERENCE “ADOLESCENCE AS A TRANSITION 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 480

BETWEEN CHILDHOOD AND MATURITY – CHALLENGES 
AND HUMANISTIC PERSPECTIVES”, Lyuben Dimitrov ................ 425 

AUTHORS IN THE COLLECTION .................................................... 473 

TABLE OF CONTENTS OF THE COLLECTION IN ENGLISH 
LANGUAGE ........................................................................................... 477 

TABLE OF CONTENTS OF THE COLLECTION IN RUSSIAN 
LANGUAGE ........................................................................................... 481 

TABLE OF CONTENTS OF THE COLLECTION IN FRENCH 
LANGUAGE ........................................................................................... 485 



 481

СОДЕРЖАНИЕ 
сборника научных статей 

ЮНОСТЬ 
как переход между детством и зрелостью 

– вызовы и гуманистические перспективы 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, Мизов Максим ..................................... 7 
ЮНОСТЬ КАК ГРАНИЦА И ЮНОШЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦЫ – НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ, Господинов Владислав ...................................................... 11 
ПОЛИТИКО-ЯЗЫКОВЫЕ РИСКИПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА, Мизов Максим ................................................................... 26 
ПОДРОСТКИ В ПОИСКАХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ, 
Рашева-Мерджанова Яна ......................................................................... 43 
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬЮПОДРОСТКА 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЛИЧНОСТИ, 
Витанова Надежда .................................................................................... 56 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕОБУЧЕНИЕКАК 
ВОЗМОЖНОСТЬДЛЯБОЛЕЕ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДАИЗ 
ДЕТСТВАК ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, Чулев Владимир ........................ 72 
ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ДО 21 ГОДА 
КАК ФОКУС ПЕДАГОГИКИ, Янкова Юлияна ................................. 84 
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХПОДРОСТКОВ, Атанасов Атанас Ангелов ........ 92 
ЮНОСТЬ – БОРЬБА, БЕГСТВО 
ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ?, Ганчева Вяра ....................................... 106 
ТЕЛО МЛАДЕНЦА В ТЕЛЕ ПОДРОСТКА, Богданова Моника .. 114 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, Иванов Стойко ....................................... 129 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 482

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ 
И ПОВЕДЕНИИНЕКОТОРЫХ ПОДРОСТКОВ, 
Димитрова Гинка .................................................................................... 145 
МОЛОДАЯ ЛИЧНОСТЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ: АВТОНОМНОСТЬ И ЗАВИСИМОСТИ, 
Василева Милка ...................................................................................... 157 
ЮНОСТЬ – ОСОБЕННОСТИ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, Боянова Вержиния ....................................................... 172 
ЮНОСТЬ – ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОВЫБОРА 
И САМОПОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ, Бончева Галина ..................... 181 
О НЕОБХОДИМОСТИВПРОФОРИЕНТАЦИИ, 
Борисова Борислава ................................................................................ 189 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ, Йорданова Берджухи, Илинколева Лора Борова .......... 194 
ПРОФИЛЬСВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ УЧЕНИКОВ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, Бояджиева Нели ....................... 209 
РОДИТЕЛЬСКИЕ СТИЛИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ УПОДРОСТКОВ, 
Стоева Теодора Стойчева ...................................................................... 223 
ОДИНОЧЕСТВО ОТ РОДИТЕЛЬСКОГООТСУТСТВИЯ 
В ЮНОСТИ – ПРОБЛЕМА, РИСКИ, ПОДДЕРЖКА, 
Чешмеджиева Петя ................................................................................. 235 
УЧИТЕЛЬ – МЕДИАТОР МЕЖДУ ПОДРОСТКОМ 
И СЕМЬЕЙ, Вылчева Ася .................................................................... 249 
ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТЕХНИКИ 
РАЗРЕШЕНИЯПОДРОСТКОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
В ОНЛАЙН-СРЕДЕ, Сыбева Яна ....................................................... 259 
ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАТНАЯСВЯЗЬ В ОБЩЕНИИ 
С ПОДРОСТКАМИ, Петрова Донка .................................................. 268 
ВЫЗОВЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ДЕТСТВОМ 
И ЗРЕЛОСТЬЮУ УЧЕНИКОВ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, 
Цветкова-Арсова Мира .......................................................................... 276 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК БАРЬЕР ПЕРЕД СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИЕЙ И КОГНИТИВНЫМ 
РАЗВИТИЕМПОДРОСТКОВ С ПОСТОЯННЫМИ 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, Ивков Божидар ..... 284 



СОДЕРЖАНИЕ 

 483

ПОДРОСТКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ, 
Василева Даниела ................................................................................... 294 
МОЛОДЕЖЬОГАРМОНИИ НА ЗЕМЛЕ СРЕДСТВАМИ 
ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА, Панайотова Елена Веселинова ... 303 
ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СТИМУЛ 
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ, 
Великова Милена .................................................................................... 320 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ИНТЕРЕС – ОСНОВА ПРОБЛЕМЫ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ В РАННЕМ ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ, КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЦЕННЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ, Стефанова Рада ........................................................... 329 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ – СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ, 
Михова Геновева, Найденова Пенка ..................................................... 341 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫАГРЕССИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ, 
Коева Стоянка Н. .................................................................................... 352 
О НЕКОТОРЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ИНИЦИАТИВАХ 
В ПОДДЕРЖКУПОДРОСТКОВ В БОЛГАРИИ И РОССИИ, 
Давчева Елена ......................................................................................... 362 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
УСЛУГЕ „НАБЛЮДАЕМОЕ ЖИЛИЩЕ“, Ранев Александр ....... 377 
ТЕКУЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ МОБИЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫВ ПОДДЕРЖКУПОДРОСТКОВ ИЗ ГРУППЫ 
РИСКА, Николов Цветослав ................................................................. 389 
МЕСТО И РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
В ПОДГОТОВКЕПОДРОСТКОВ (С ФОКУСОМНА 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ), 
Томалевски Веселин ............................................................................... 405 
ОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕПОДРОСТКА, 
Рангелова Эмилия ................................................................................... 416 
ИЛЛЮЗИЯ РАЗГОВОРА, РОЖДЕННАЯ КРЫЛОМБАБОЧКИ, 
Платиканова Цветана ............................................................................. 422 
МОЕ ВИДЕНИЕ, С АВТОРСКИМИ АКЦЕНТАМИ НА 
УЧАСТНИКОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
„ЮНОСТЬ КАК ПЕРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОМ И 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 484

ЗРЕЛОСТЬЮ – ВЫЗОВЫ И ГУМАНИСТИЧЕС-
КИЕПЕРСПЕКТИВЫ“, Димитров Любен ........................................ 425 
АВТОРЫ В СБОРНИКЕ ..................................................................... 473 
СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА НА АНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ ........ 477 
СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА НА РУССКОМЯЗЫКЕ .................. 481 
СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА НА ФРАНЦУЗСКОМЯЗЫКЕ ...... 485 



 485

SOMMAIRE 
du recueil d’articles scientifiques 

L’ADOLESCENCE 
comme transition entre l'enfance 

et la maturité – défis et perspectives humanistes 

INTRODUCTION, Maksim Mizov ............................................................ 7 
L’ADOLESCENCE COMME FRONTIÈRE ET L’ADOLESCENCE 
SANS FRONTIÈRES – CERTAINS ASPECTS CONCEPTUELS, 
Vladislav Gospodinov ................................................................................ 11 
RISQUES POLITIQUES ET LINGUISTIQUES 
DE L’ADOLESCENCE, Maksim Mizov ................................................. 26 
LES ADOLESCENTS EN QUÊTE D'IDENTITÉ PSYCHO-
ÉMOTIONNELLE DANS UN ENVIRONNEMENT GLOBAL, 
Yana Rasheva-Merdzhanova ...................................................................... 43 
DÉPENDANCE ENTRE L’INTELLIGENCE SOCIOCOGNITIVE 
DE L’ADOLESCENT ET LE POTENTIEL COMPORTEMENTAL 
DE LA PERSONNALITÉ, Nadezhda Vitanova ...................................... 56 
L’APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL COMME 
OPPORTUNITÉ POUR UNE TRANSITION PLUS DOUCE 
DE L’ENFANCE À LA MATURITÉ, Vladimir Chulev ........................ 72 
APPROCHE GLOBALE ET FORMATION DE PERSONNALITÉ 
DÉCISIVE JUSQU'À L’ÂGE DE 21 ANS COMME 
AXE PÉDAGOGIQUE, Yuliyana Yankova ............................................. 84 
LE SYSTÈME DE VALEURS SOCIALES DES ADOLESCENTS 
CONTEMPORAINS, Atanas Angelov Atanasov ..................................... 92 
L’ADOLESCENCE – LUTTE, ÉVASION OU TRANSFORMATION?, 
Vyara Gancheva ....................................................................................... 106 
LE CORPS DU BÉBÉ DANS LE CORPS DE L’ADOLESCENT, 
Monika Bogdanova ................................................................................... 114 
PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES EN ÂGE 
DE LYCÉE, Stoyko Ivanov ..................................................................... 129 
PARTICULARITÉS DU DÉVELOPPEMENT 
ET DU COMPORTEMENT DE CERTAINS ADOLESCENTS, 
Ginka Dimitrova ....................................................................................... 145 



ЮНОШЕСТВОТО КАТО ПРЕХОД МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА... 

 486

LA JEUNE PERSONNALITÉ DANS UNE SOCIÉTÉ 
DÉMOCRATIQUE: AUTONOMIE ET DÉPENDANCES, 
Milka Vasileva .......................................................................................... 157 
L’ADOLESCENCE – CARACTÉRISTIQUES, PROBLÈMES 
MÉDICAUX ET SOCIAUX, Verzhiniya Boyanova ............................. 172 
L’ADOLESCENCE – TEMPS POUR LE CHOIX 
PROFESSIONNEL ET LA CONNAISSANCE DE SOI, 
Galina Boncheva ....................................................................................... 181 
À PROPOS DU BESOIN D'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE, Borislava Borisova ........................................... 189 
LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS À L’ADOLESCENCE, 
Berdzhuhi Yordanova, Lora Borova-Ilinkoleva ....................................... 194 
PROFIL DU TEMPS LIBRE DES ÉLÈVES À L’ADOLESCENCE, 
Neli Boyadzhieva ..................................................................................... 209 
STYLES PARENTAUX, PERTURBATIONS ÉMOTIONNELLES 
ET COMPORTEMENTALES CHEZ LES ADOLESCENTS, 
Teodora Stoycheva Stoeva ....................................................................... 223 
SOLITUDE DUE À L’ABSENCE PARENTALE 
À L’ADOLESCENCE – LE PROBLÈME, LES RISQUES, 
LE SOUTIEN, Petya Cheshmedzhieva ................................................... 235 
L'ENSEIGNANT – UN MÉDIATEUR ENTRE L’ADOLESCENT 
ET LA FAMILLE, Asya Valcheva ......................................................... 249 
COMMUNICATION ET TECHNIQUES EFFECTIVES 
POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS DES ADOLESCENTS 
DANS UN ENVIRONNEMENT ON-LINE, Yana Sabeva ................... 259 
LA RÉTROACTION EFFICACE DANS 
LA COMMUNICATION AVEC LES ADOLESCENTS, 
Donka Petrova .......................................................................................... 268 
LES DÉFIS DE LA TRANSITION ENTRE L’ENFANCE 
ET LA MATURITÉ POUR LES ÉLÈVES AVEC DES BESOINS 
ÉDUCATIFS SPÉCIAUX, Mira Tsvetkova-Arsova .............................. 276 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES COMME OBSTACLE 
À L’INCLUSION SOCIALE ET AU DÉVELOPPEMENT 
COGNITIF DES JEUNES AVEC UN HANDICAP PERMANENT, 
Bozhidar Ivkov ......................................................................................... 284 
LES ADOLESCENTS ET L’ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE, Daniela Vasileva ........................................ 294 
LES JEUNES POUR L’HARMONIE DE LA TERRE 
À L’AIDE DES ARTS VISUELS, Elena Veselinova Panayotova ......... 303 



SOMMAIRE 

 487

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES COMME INCITATION 
AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES ADOLESCENTS, 
Milena Velikova ....................................................................................... 320 
LE TEMPS LIBRE ET L’INTÉRÊT – LE FONDEMENT 
DU PROBLÈME DE LA SATISFACTION DES BESOINS 
INDIVIDUELS ET PERSONNELS DES ÉLÈVES AU DÉBUT 
DE L’ADOLESCENCE, COMME MOYEN POUR FORMER 
DES PERSONNALITÉS ACCOMPLIES, Rada Stefanova ................. 329 
CONNAISSANCES DÉMOGRAPHIQUES 
À L’ADOLESCENCE – SPÉCIFICITÉS ET PROBLÈMES, 
Genoveva Mihova, Penka Naydenova ...................................................... 341 
DÉTERMINANTS SOCIAUX ET PÉDAGOGIQUES 
DE L’AGRESSION DANS L’ÉCOLE MODERNE, 
Stoyanka N. Koeva ................................................................................... 352 
À PROPOS DE CERTAINES INITIATIVES ORTHODOXES 
EN FAVEUR DES ADOLESCENTS EN BULGARIE ET 
EN RUSSIE, Elena Davcheva ................................................................. 362 
ASPECTS ÉDUCATIFS DU SERVICE SOCIAL 
«RÉSIDENCE OBSERVÉE», Aleksandar Ranev ................................. 377 
PRIORITÉS ACTUELLES DU TRAVAIL SOCIAL MOBILE 
EN SOUTIEN AUX ADOLESCENTS EN RISQUE, 
Tsvetoslav Nikolov ................................................................................... 389 
PLACE ET RÔLE DE LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE DANS 
LA PRÉPARATION DES ADOLESCENTS (AVEC ACCENT 
SUR UNE ANALYSE COMPARATIVE DES MANUELS 
D’HISTOIRE), Veselin Tomalevski ....................................................... 405 
À PROPOS DE LA CULTURE MORALE 
DE L’ADOLESCENT, Emiliya Rangelova ............................................ 416 
ILLUSION POUR UNE CONVERSATION, NÉE DE L’AILE 
D’UN PAPILLON, Tsvetana Platikanova ............................................... 422 
MA VISION, AVEC LES ACCENTS D’AUTEUR 
DES PARTICIPANTS ET CONCLUSION SUR LE THÈME 
DE LA CONFÉRENCE «L’ADOLESCENCE COMME 
TRANSITION ENTRE L'ENFANCE ET LA MATURITÉ – 
DÉFIS ET PERSPECTIVES HUMANISTES», Lyuben Dimitrov ...... 425 
LES AUTEURS DU RECUEIL ............................................................. 473 
SOMMAIRE DU RECUEIL EN ANGLAIS ........................................ 477 
SOMMAIRE DU RECUEIL EN RUSSE ............................................. 481 
SOMMAIRE DU RECUEIL EN FRANÇAIS ...................................... 485 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНДАЦИЯ „ЧОВЕЩИНА“ 
 

ЮНОШЕСТВОТО 
като преход между детството и зрелостта – 

предизвикателства и хуманистични перспективи 
 

Българска 
Първо издание 

 
Съставители: 

чл.-кор. проф. Любен Димитров и 
доц. д-р Владислав Господинов 

 
Научен редактор: 

доц. д-р Владислав Господинов 
 

Фотография на корицата: 
Владислав Господинов 

 
Формат: 64/90/16 

Издателски коли: 30,4 
Печатни коли: 30,5 

 
Издателство „Авангард Прима“ 

ISBN 978-619-239-500-1 
 

София, 2020 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




