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юношесКата възраст

Юношеството е романтичният период от историята на все-
ки човек – с приятелите, с надникването в света на възрастни-
те, с предизвикателството да се експериментира със забраненото. 
Детството си отива, зрелостта е далече. Юношата върви по въжен 
мост и трябва да стигне до другия бряг – наранен, но оцелял; про-
менен, но въпреки всичко същият. Той и придружаващите го въз-
растни са изправени пред една от най-важните възрастови кризи. 
(Патрик Деларош “Проблемите на юношеството”).

стадиите, през които юношата преминава, са източник на 
напрежение, тревога и поведенчески отклонения от общоприетото:

1. стадий на огледалото. Подрастващият стои дълго пред огле-
далото. Това е естествен процес, при който той съзерцава през нова-
та си кожа детето, което е бил, и се учудва на новия си вид. Съмнява 
се, че изглежда добре и по правило не се харесва. Това води до за-
силена тревожност. Затова търси понякога драстична промяна във 
външния вид – неприемливо за възрастните облекло, нова странна 
прическа, отказ от храна и/или спазване на диети и други.

2. стадий на протест срещу родителите и авторитетите – 
процес на еманципация от възрастните. Областите, които са 
предмет на конфликт между родители и деца са многобройни и 
различни: засегнато е всичко, което се отнася до поведението – 
начин на хранене, начин на обличане, спазване на хигиена, режим 
на съня, дисциплината в училище, вечерен час и др. Основните 
конфликтни ситуации са вътре в семейната среда.

Предизвикателството може да бъде изместено и извън семей-
ството, най-често към училището. Това става в случаите, когато 
родителите отсъстват или когато отхвърлят и отричат промените 
в юношата.

3. стадий на траур по детството. Това е стадий на носталги-
ята по невинното детство, по безгрижието. Той се определя от не-
желанието на юношите да поемат отговорностите на възрастните. 
Когато в семейството са нарушени границите между децата и ро-
дителите, нормите и правилата на общуване през периода на дет-
ството, отражението в юношеството е отклоняващо се от нормите 
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поведение. детските поведенчески реакции, които се проявяват 
и през юношеството, са отказ, опозиция, имитация, отрицателна 
имитация, компенсация и хиперкомпенсация. (Личко, “Психопа-
тии и акцентуации характера у подростков”, Медицина, 1983).

4. стадий на траур по родителите от детството. Стадият на 
носталгията по прощаващите прегрешенията и поемащите вината 
родители е един от мъчителните за подрастващия. Както родите-
лите казват “Това не е моето дете!”, така и юношата си мисли: “Това 
са други хора. Как стана така, че се превърнаха в мои врагове?”. 
За да влезе в зрелостта, детето символично губи своите родители 
и изгражда вътрешни (интериоризирани) авторитети. Основни-
те изисквания към родителите са: разбиране, топлота, приемане 
на промените – майчината роля и твърдост, поставяне на ясни 
и обосновани изисквания, последователност в изпълнението им, 
доброжелателно окуражаване на успехите – бащината роля.

Поведенческите отклонения се проявяват в още по-голяма 
степен, ако има привнесени отвън застрашаващи фактори, как-
вито са физическото и/или психическото насилие, бедността и 
безработицата, етническото отхвърляне и др. – често срещани яв-
ления в семейството в условия на социални кризи, нестабилност 
и несигурност.

5. стадий на групиране. През този стадий траурът по дет-
ството до голяма степен е компенсиран от процесите на еманци-
пация от възрастните. Юношата трябва да си създаде психологи-
ческо убежище, понякога – без да е имал сигурност в детството. 
Той трябва да порасне и да премине в света на възрастните, поня-
кога – без да е изживял пълноценно предходния период. Група-
та на връстниците компенсира до голяма степен дефицитите от 
детството. Като се включва в групата, юношата става индивид и 
самостоятелна личност. Следователно юношеската група е свое-
образен преход от една форма на социално функциониране – за-
висимост от отговорните за развитието и възпитанието на детето 
родители/настойници/институции, към автономност и поемане 
на лична отговорност. В този смисъл юношеската група е:

 ª Етап от идентификацията, през който девойките и мла-
дежите си задават въпросите: Кой съм аз? Как ме приемат 
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другите и какво е мястото ми сред тях, без подкрепата на 
родителя?

 ª Етап от социализацията. В групата се експериментират 
модели на поведение и общуване, различни от усвоените 
в семейството. Изгражда се автономна ценностна систе-
ма и се подобрява комуникативната компетентност, при-
емат се социалните норми на групата.

Обичайно, през юношеството много бързо, понякога и без 
преход, се преминава от мисъл и фантазия към действие. Про-
явява се силно изразена активност и реактивност. Протестът сре-
щу възрастните понякога е придружен с престъпване на закона. За 
този възрастов период в най-голяма сила важи поговорката “Заб-
раненият плод е най-сладък”. Потиснатостта също е често среща-
на реакция срещу света на възрастните. Тя носи много от аспекти-
те на депресията: нежелание за живот – черни дрехи и рисунки, 
афиширана самота и негативно отношение към обществото.

При юноши с девиантни прояви проблемът се обуславя от не-
осъществения, или дефицитен процес на сближаване между дете-
то и родителя и от усвояване ролята на добрия родител, при което 
се придобива жизнената нагласа “Аз съм добър – ти си добър”.

Компенсаторните механизми все още не са достатъчно раз-
вити и формирани. Затова травмиращите преживявания често се 
компенсират с поведенчески отклонения и афективни реакции. Те 
могат да са насочени срещу външния свят, и тогава са агресивни, 
или навътре към собствената личност – тогава са автоагресивни.

Форми на Проявление на поведенчески нарушения:
деликвентност – извършване на провинение в ущърб на 

правните норми; включва противообществени прояви: бягства 
от училище, дребно хулиганство, свързване с асоциална група 
връстници, дребни “далавери”, домашни кражби на дребни суми, 
кражби от магазини, игра “на вързано” за малки суми и др.

девиантността е по-широко понятие, което означава откло-
нение от общоприетите норми и включва и суицидално поведе-
ние, ранна алкохолизация, употреба на забранени психоактивни 
вещес тва и др.

Най-общо тези отклонения може да се групират в следните 
поведенчески реакции:



6

1. Бягства от дома и скитничество.
Често започва през детството и има своя връх през юноше с  -

твото: “деца на улицата”. Най-често срещаните бягства са:
 ª еманципационни – при жажда за освобождаване от 

свръхнадзор;
 ª Предизвикани от ситуацията – при насилие и заплаха 

за здравето и живота;
 ª демонстративни – при реакция на опозиция и при нуж-

да да се обърне вниманието на възрастните. Среща се в 
ситуации, в които се отнемат определени привилегии.

2. ранна алкохолизация и употреба на Пав*, зависимост от 
интернет. Първоначалният мотив може да е част от протестното 
поведение. Впоследствие се търси вторичната печалба – весело на-
строение, отпадане на задръжките, покачване на самоувереност-
та. Съществуват два типа зависимост – групова и индивидуална.

3. сексуални отклонения. Най-уязвими са децата в двете 
крайности: акселеранти и инфантилни. Отклоненията най-често 
са ситуативни и преходни. Към тях спадат: ранни сексуални кон-
такти (12–13-годишна възраст), смяна на сексуални партньори и 
сексуални експерименти – в група или с еднополов партньор.

4. суицидално поведение – мисли, намерения, заплахи, 
опи ти и покушения:

 ª демонстративно – разиграване на театрални сцени, с 
цел да се привлече вниманието; при акт на отчаяние; с 
цел избавяне от наказание при извършване на противо-
обществена проява; с цел да се накаже някой;

 ª афективно – вследствие на неконтролируеми силни нега-
тивни емоции, без надежда за изход от кризата (при депре-
сивен тип юноша): сензитивно-неустойчиво поведение;

 ª съзнателно планирано – има оставени послания, често 
лично насочени. (Личко, “Психопатии и акцентуации 
характера у подростков”, Медицина, 1983).

5. Противообществени прояви – индивидуални и в група.
В отговор на тези девиантни реакции на юношата са разра-

ботени стратегии и програми, които ще обобщим в следващите 
две глави.

* ПАВ- психоактивни вещества
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Програми за сПравяне с 
девиантното Поведение на 

юношите в света 
(оБщ Преглед)

През последните двадесет години в много развити страни 
се наблюдава промяна на социалния отговор към девиантното 
юношеско поведение. Проучването на практиките, извършено в 
Австралия, САЩ, Нова Зеландия и Европа, ясно показва, че тра-
диционните наказания, или така нареченото строго отношение, 
например затвор, процеси срещу юноши в съдилища за възраст-
ни, освобождаване под гаранция и т.н., вече не са ефективни като 
методи за намаляване на младежката престъпност.

ефективните консултативно-терапевтични програми за 
справяне с девиантното поведение сред младежите идентифи-
цират причините, които може да бъдат: семейна дисфункция, 
участие в деликвентни групи (с противообществени прояви), нар-
ко- или алкохолна зависимост. Набелязват се и стъпките за пре-
венция и интервенция. Превантивните мерки включват работа 
със семействата и училищната среда, а интервенцията е свързана 
с поведенческа психотерапия, участие в групи за взаимопомощ и 
мотивация за започване на почасова работа. Успешните отговори 
на престъпността сред юношите често включват програми, кои-
то осъществяват съвместни фамилни, училищно или обществено 
базирани терапии и действия.

институционалните програми са съществен компонент на 
всяка система за справяне с девиантното поведение на младежи-
те, особено там, където сигурността на общността или на младе-
жа е изложена на риск. Фактите показват, че при такива обстоя-
телства най-ефективни са тези програми, които са насочени към 
ограничен кръг от участници и се следва индивидуалният подход.

основните принципи, заложени в изграждането на една 
ефективна програма за справяне с девиантното поведение при 
юношите са:

 ª прилагане на политика, базирана на фактите;
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 ª избягване на каквато и да било форма на лишаване от 
свобода, когато това е възможно;

 ª корекционни и терапевтични мерки, обхващащи систе-
мата семейство – училище – връстници – общество;

 ª стратегии, адаптирани към културните и малцинствени 
различия;

 ª пълно съдействие от страна на властите.
модели за справяне. Съществуват три основни междуна-

родни модела за справяне с девиантното поведение при юноши-
те, а именно:

1. “Правосъден модел“, който е прилаган във Великобри-
тания (с изключение на Шотландия), Холандия, Канада, САЩ, 
Австралия, Нова Зеландия. Той се изразява в поемане на отго-
ворност от младите хора за техните действия, като се налагат на-
казателни мерки и се осигурява справедлив процес в системата на 
младежки съд.

2. “социален модел“, характерен за Германия, Франция, Бел-
гия, включително и за страните от Източна Европа. Той се осно-
вава на неформалност на действията и избягване на наказателни 
интервенции, когато това е възможно.

3. “хибриден модел“, който съществува в Скандинавия и 
включва елементи от предходните два модела.

Общ преглед на Правната ПолитиКа, прилагана по от-
ношение девиантното поведение на юношите в отделни страни:

Канада
През април 2003 г. Канада прие Наказателен закон за младе-

жите. Целта на закона бе да намали характерния за държавата ви-
сок процент младежи, изпратени в трудово-възпитателни лагери 
и училища в резултат на разбирането, че общностно базираните 
отговори на техните престъпления са по-ефективни. Основен 
негов компонент е идеята, че “младежката правосъдна система 
запазва най-сериозните си интервенции за най-сериозните прес-
тъпления“. Законът съдържа разпоредби, които имат за цел да 
осигурят дългосрочни присъди за извършителите на сериозните 



9

престъпления, докато юношите с по-леки простъпки ще бъдат от-
клонявани от съдилищата за младежи и попечителските органи 
към обществено полезни поправителни дейности. По-нататък ка-
надската система възприема цялостен подход към всички сфери 
от живота на младите хора, включително: психично здраве, обу-
чение, социални грижи и др.

англия и Уелс
Английско-Уелската система за справяне с девиантното пове-

дение на младежите се фокусира върху ранното идентифициране 
и намеса по отношение на рисковите младежи и интензивна на-
меса спрямо млади правонарушители с повтарящи се престъпле-
ния. Проучванията показват, че институционалните разбирания 
и културните вярвания, в частност в съдилищата, са основната 
бариера по отношение прилагането на реформи и продължават да 
подкрепят традиционните, но вече неефективни наказания, или 
така нареченото строго отношение.

шотландия
Шотландската система на “изслушване на децата“ е възприета 

през 1971 г., за да се справя с деца и млади хора, които осъщест-
вяват правонарушения или се нуждаят от грижа и защита. Сигна-
лът за извършено правонарушение от юноша се насочва към т. нар. 
детски докладчик. Информацията се събира от и във всички ин-
станции, включително социални работници, полиция, училища, 
както и здравни и благотворителни организации. Решението за 
вида интервенция се взема от докладчика, като се преминава към 
изслушване на извършителя. Изслушванията се правят от трима 
заседатели, а главните участници са детето, неговото семейство 
или негови настойници и решенията се вземат в открити заседа-
ния. Изключително нисък брой деца под 16 години са обект на 
настаняване в трудово-възпитателни училища в сравнение с Ан-
глия и Уелс, въпреки сходните демографско-социални проблеми.

русия
В Русия въпросите, свързани с девиантното юношество, са 

резултат от дефицити в отглеждането и възпитанието в семейна-
та среда, както и от слабо представяне в училище. По време на 
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съветската власт са били използвани педагогически средства, 
включващи санкции. Този похват сега се смята за неефективен. В 
резултат от него девиантното поведение по време на прехода се е 
увеличило и почти всяко училище е имало около 0,5% девиантни 
ученици на възраст между 11 и 14 години. На тази възраст образо-
ванието в Русия е задължително и ако нямат сериозно медицин-
ско заболяване, учениците са длъжни да посещават държавните 
училища. Училищата, от своя страна, нямат друг избор, освен да 
се опитват да работят с тези ученици. Техните взаимоотношения 
с учителите, педагогическите съветници и останалите ученици са 
сериозно затруднени, като често се наблюдава взаимно отхвърля-
не. Включването през последните двадесет години на психологи-
чески програми, насочени към преодоляване на тези трудности е 
променило донякъде ситуацията, но все още няма изградена сис-
тема за психо-педагогическа подкрепа.

нова зеландия
Новозеландската система е насочена към работа с младите 

хора. Тя има за цел да облекчи рехабилитацията и реинтеграция-
та на младите хора, като осигури подкрепа на техните семейства. 
Новозеландската система е пионер в т.нар. укрепващ подход, кой-
то се изразява в следните действия от страна на полицията:

 ª отправя се предупреждение нарушението да не се повтаря;
 ª осъществяват се други, неформални подходи, като кон-

султация с жертвите, извършителите и семействата им;
 ª сезират се детските, младежките и семейните служби за 

провеждане на консултации;
 ª арестуват се извършители и се повдига обвинение пред 

младежки съд. Преди да вземе решение младежкият съд 
отнася проблема към фамилни и групови консултации. 
Вземаните решения са насочени към запазване на място-
то на младите хора в обществото.

скандинавия
Носенето на наказателна отговорност в скандинавките страни 

(Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция) започва на 
15-годишна възраст. В частност в тези страни система за справяне 
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с девиантното поведение на юношите не съществува, въпреки че 
съществуват изключения от общата наказателно-правосъдна сис-
тема, за да бъдат задоволени нуждите и правата на младежите – 
например разграничаването на юноши престъпници от останали-
те им връстници в общностната социална система. Процентът на 
лишените от свобода младежи в скандинавските страни е изклю-
чително нисък. Това може да се обясни с либералния подход, из-
ползван в тези държави – подход, който набляга на комбинацията 
между професионализма на съответните институции (съчетание 
от знания и умения) и социално базираната превенция спрямо 
юношеските престъпления.

сащ
В САЩ системата е изключително комплексна и затова тя ва-

рира в различните щати. Подобно на Австралия, щатите имат от-
говорност да прилагат самостоятелно правосъдие по отношение 
на младежите, самостоятелна политика и съответни практики. 
Тук ще разгледаме какви системи прилагат два щата – Пенсилва-
ния и Вашингтон.

Пенсилвания. Пенсилванският съд за младежи набляга на ба-
лансирано и възстановяващо правосъдие. Долната и горната гра-
ница на юрисдикцията на съда по отношение на възрастта на мла-
дежите са съответно 10 и 17 години (изключение е юрисдикцията 
във връзка с разпоредителни решения – 20 години). Съдиите ре-
шават дали младежите ще бъдат съдени и определят сроковете на 
наказанията. Съществува силно партньорство между съдиите, ок-
ръжните власти, публичните защитници, отделите за пробация, 
обществените лидери и градските, окръжните и щатските власти. 
Реформаторските усилия в Пенсилвания са фокусирани върху 
промени в следните сфери:

 ª координация между психологическата помощ и система-
та за младежко правосъдие;

 ª система за следтерапевтично обслужване и подкрепа;
 ª осъществяване на контрол от страна на системата на пра-

восъдие.
Пенсилвания прилага прогресивна система за справяне с де-

виантното поведение на младежите, като се предприемат след-
ните стъпки:
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Младежкият съд осъществява проучвания, обучения, обмяна 
на опит и прилагане на добрия опит на други страни, свързани с 
въпроси на девиантното поведение;

 ª предоставят се финансови средства за запазване на мла-
дежите в собствените им райони и общини, с по-малко 
рестриктивни мерки и по възможност избягване на зат-
варяне в институции;

 ª прилагат се програми – алтернативи на лишаването от 
свобода, като наблюдение и надзор например;

 ª използват се инструменти за ранно идентифициране на 
психични проблеми при юноши, лишени от свобода, и 
предоставяне на подходяща терапия.

Вашингтон. Вашингтон прилага строга програма за оценка и 
анализ на ползите от младежко правосъдие и разполага с богат 
набор от доказано ефективни програми. Те са свързани с връща-
нето на девиантните младежи на училищната скамейка и избяг-
ване лишаването от свобода, освен ако това не е изключително 
наложително. С помощта на Вашингтонския Институт за общест-
вени политики и модели за промяна са създадени инициативи, 
чиято цел е да прекъснат нишката между насилието над децата 
и деликвентното младежко поведение през по-късен етап. Осъ-
ществяват се от щатски агенции за закрила на децата, подкрепа 
на семействата и други подобни институции, които работят в съ-
трудничество с отделите по пробация.

австралия
През 2000 г. в някои части на Австралия започва реформа за 

справяне с младежките престъпления, която се фокусира върху:
 ª предпазване на младите хора от попадане в полето на на-

казателната система;
 ª превъзпитаване на високорискови млади престъпници;
 ª подпомагане на младите престъпници да започнат след 

тяхното освобождаване живот, лишен от престъпления, 
чрез програми, прилагани преди и след освобождаване-
то.

Като част от тези реформи се създава мрежа за уязвими мла-
ди хора, която е насочена към усилена превенция и ранна иденти-
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фикация на уязвими юноши, склонни към отпадане от училище, 
дребни престъпления, алкохолна или наркотична зависимост и 
семейни конфликти. В страната са изградени младежки правосъд-
ни екипи като още една алтернатива за избягване на съдилищата. 
Тези екипи позволяват полицията, посредниците, жертвите, ро-
дителите или настойниците и юношите лично да бъдат включе-
ни в определянето на наказанията. Най-честите присъди, които 
се издават са: липса на наказание при определени условия; липса 
на наказание при признание; глоба; полагане на обществен труд 
и терапия; интензивен надзор без или със задържане/условно ос-
вобождаване. Обслужването, последващо наказанията, включва:

 ª психологическо консултиране и терапия;
 ª отнасяне към външни, установени със закон агенции;
 ª отнасяне към медиатор (посредник) между жертва-из-

вършител;
 ª използване на служител или наставник за подпомагане 

на младежа
и др.

Преглед на най-ефективните и популярни “програми-моде-
ли” за превенция на девиантното поведение:

Perry Preschool Program – High/Scope Curriculum
(Предучилищна Програма “Пери” – широк обхват)
Програмата е създадена въз основа на новаторския опит на 

училище “Пери”, Мичиган, САЩ, проучена е в много изслед-
вания и е определена като една от най-добрите съществуващи 
практики. Тя се осъществява главно в сащ, великобритания 
и Канада и цели осъществяване на сътрудничество в разреша-
ването на проблеми между учителите, родителите, учениците, 
общността и институциите. Основните й акценти са: поддържа-
не на класове с малко на брой ученици, периодично обучение 
и усъвършенстване на учителите за поддържане на широк диа-
пазон от знания и умения, участие на учениците в създаване на 
правилата и тяхното спазване. Направена е оценка на програма-
та, като в продължение на 27 години са изследвани 123 деца от 
афроамерикански произход с нисък коефициент на интелигент-
ност. Процентът на децата, проявили по-късно девиантно пове-
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дение, е 31 – в сравнение с 51% при други деца от контролната 
група, при които не е приложена програмата. Изследването про-
следява развитието на децата през по-късна възраст и устано-
вява, че те се радват на повече училищни постижения, по-добре 
заплатена работа, закупуване на дом и кола, както и създаване 
на семейства – в сравнение с останалите от контролната група. 
Програмата се смята за една от най-добрите, насочени към пре-
венция на евентуално бъдещо девиантно поведение.

The Incredible Years
(“невероятните години”)
Програмата е насочена към подкрепа на родители, учители и 

деца на възраст 2–8 години за развиване на емоционални и со-
циални компетенции. Програмата се смята за ефективна при на-
маляване на рисковите фактори, водещи до девиантно поведение 
през по-късна възраст. Изследванията върху ефекта от прилагане 
на програмата посочват следните ползи:

 ª подобряване на общуването и разрешаването на проб-
лемни ситуации в семействата;

 ª по-често използване на възпитателни методи, различни 
от удряне;

 ª намаляване на поведенческите проблеми при децата;
 ª подобряване на самочувствието и увереността на роди-

телите, че могат да се справят;
 ª подобряване на взаимоотношенията между родители и 

учители;
 ª подобряване на родителските умения – по-рядко използ-

ване на крайни възпитателни мерки, критика и негатив-
ни послания; по-честа проява на обич и топли чувства;

 ª намаляване на агресията между учениците в училище.
Програмата се смята за особено успешна за работа с деца и 

семейства с различна етническа принадлежност. В сащ, вели-
кобритания и Канада тя се използва за подкрепа на испаноезич-
ни, афроамерикански, азиатско-американски семейства, както и 
за семейства с нисък социално-икономически статус. Програмата 
служи за модел на подобни програми и в други държави.
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The School Transitional Environmental Program (STEP)
(Краткосрочна училищна програма, насочена към специ-

фичната среда – стъПКа)
Тази програма е насочена главно към ученици от бедни се-

мейства, с различна етническа и расова принадлежност. Прилага 
се в сащ и Канада. Основната й задача е да подпомогне ученици-
те в опознаване на себе си и на обществените и училищни поряд-
ки и правила. Прилага се предимно в основни и средни училища 
от предградия, където съществува висок риск от девиантно пове-
дение. Учениците се разпределят в малки групи, които получават 
съвети и насоки за справяне с учебния материал, с училищните 
правила, както и с лични и семейни проблеми от учители и кон-
султанти. Учителите поддържат контакт и обменят информация и 
с родителите. Програмата насърчава взаимната подкрепа и при-
ятелство в малки групи между учениците. Направени са няколко 
изследвания на ефекта от прилагане на програмата. В изследване-
то са участвали 1204 юноши, включени в програмата и 761 – вклю-
чени в контролна група. Учениците, участвали в програмата, са 
проявявали изключително рядко неприемливо поведение, имали 
са по-добри училищни постижения, по-добри връзки със семей-
ството и приятелите си, по-добро самочувствие, по-ниски равни-
ща на тревожност и депресия. Програмата е особено успешна за 
намаляване на деликвентността и предотвратяване на отпадане-
то от училищната система.

Olweus Bullying Prevention Program
(Програма за превенция на хулиганските прояви)
Тази програма е разработена и първоначално прилагана в гр. 

Берген, Норвегия, сред ученици от основното училище. Насоче-
на е към превенция и намаляване на насилието и грубиянството 
между учениците. В нея са включени всички свързани по няка-
къв начин със системата на насилието – насилниците, жертвите, 
приятелите и съучениците на двете страни, учителите и семей-
ствата. Програмата описва мерки, които да бъдат предприемани 
от учителите и родителите, като се подчертава ролята на възраст-
ните в справянето с този проблем. Учениците участват в малки 
групи, където се дискутират различните типове поведение, моти-
вите и резултатите от тях. Предоставя се разбиране и подкрепа, 
като се внасят и правила. Тази програма се използва в училища с 
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различни културни характеристики в норвегия, сащ, велико-
британия и германия. Последвалите европейски и американски 
изследвания на ефекта от нея доказват значително намаляване на 
насилието и антисоциалното поведение сред учениците.

менторски програми
Те включват създаване на контакт на доверие между юноши 

в риск и по-големи и зрели младежи или възрастни. Прилагат се 
главно в сащ и Канада, като адаптирани версии се срещат и в 
Германия, Австралия и др. Целта на програмите е да се предос-
тавят ролеви модели, както и да се подобри способността на юно-
шите да създават контакти, да разбират и изслушват. Понякога на 
част от възрастните в менторска роля се налага да се застъпват и 
да помагат на поверените им юноши. Ефектът от тези програми се 
описва в няколко насоки: подобряване на училищните умения и 
психо-емоционалното развитие; намаляване на рисковото пове-
дение. Една от най-популярните менторски програми е т.нар. Big 
Brothers/Big Sisters (“старшите братя/старшите сестри”). Насочена 
е към юноши на възраст от 6 до 18 години, предимно от семейства 
с един родител. Изследванията върху ефекта от тази програма по-
казват намаляване на деликвентното поведение и употребата на 
дрога, но е подчертано, че резултатите зависят много от правил-
ния начин на прилагането й, както и от добрия подбор на възраст-
ните в менторска роля.

Програма за психологическа подкрепа на учители
Програмата е разработена и прилагана в няколко училища в 

русия. Тя включва идентифициране на основните механизми на 
психологична защита у учителите и работа за промяна на нагла-
сите към девиантното поведение, внасяне на разбиране за причи-
ните му и подобряване на уменията за работа в сътрудничество с 
други колеги. Програмата е изпълнявана в продължение на две го-
дини в няколко руски училища. Съставена е от обучителни моду-
ли и индивидуални психологически консултации. Обучителните 
програми обхващат следните теми: “Общуване без напрежение“, 
“Преоценка и взаимопомощ“, “Разрешаване на конфликти“. В края 
на периода са отчетени промени в следните параметри: по-висока 
социална ангажираност на учителите, увеличаване на взаимно-
то разбиране и сътрудничество между учителите, подобряване на 
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информационния обмен, намаляване на импулсивните реакции, 
подобрена способност за справяне с различни ситуации.

Направеният кратък преглед на практиките в други държа-
ви дава насоки за справяне с едно социално явление, познато и 
в нашата страна. В заключение може да се обобщи, че успешни-
те отговори на девиантното поведение сред юношите включват 
комплексни програми, които извеждат причините за социалния 
проблем и очертават мерки за справяне при сътрудничество на 
всички равнища: фамилна, училищна и обществена система.
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сПравяне с девиантното 
Поведение на юношите в България 

Приет е ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕ-
НИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, 
загл. изм. – Изв., бр. 11 от 1961 г. (в сила от 15.03.1958 г.; отразена 
деноминацията от 05.07.1999 г.).

За осъществяване на дейността по този закон са създадени:
 ª Комисии за борба срещу прoтивooбществените прояви 

на малолетни и непълнолетни;
 ª Детски педагогически стаи;
 ª Сoциалнo-педагoгически интернати;
 ª Възпитателни училища-интернати;
 ª Дoмoве за временно настаняване на малолетни и непъл-

нолетни;
 ª Приюти за безнадзорни деца.

Към Министерския съвет на Република България е създадена 
Централна комисия за борба срещу прoтивooбществените прояви 
на малолетни и непълнолетни в състав:

Председател: заместник министър-председател на Републи-
ка България;

 ª заместник-председатели: заместник-министър на об-
разованието, младежта и науката, заместник-министър 
на труда и социалната политика и заместник-министър 
на вътрешните работи;

 ª секретар и членове: заместник-министър на право-
съдието, заместник-министър на здравеопазването, за-
местник-министър на финансите, заместник-министър 
на културата, заместник-министър на физическото въз-
питание и спорта, заместник-председател на Държавната 
агенция за закрила на детето, заместник на председателя 
на Върховния касационен съд, заместник на главния про-
курор и заместник на директора на Националната след-
ствена служба.
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 ª Централната комисия за борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните и непълнолетните е юри-
дическо лице на бюджетна издръжка със седалище Со-
фия. Числеността на персонала и задачите на комисията 
се определят от Министерския съвет.

Към общините или районите са създадени местни комисии за 
борба срещу прoтивooбществените прояви на малолетни и непълно-
летни. Съставът на дадена местна комисия се определя със заповед 
на кмета. За председател се определя заместник-кмет. Председател 
на местната комисия в район или кметство е кметът. В комисиите се 
включват представители на общинската администрация, отговаря-
щи за проблемите на образованието и здравеопазването, представи-
тели на дирекциите “Социално подпомагане“, на полицията, както 
и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и др. На засе-
данията на местните комисии присъства и представител на район-
ната прокуратура. Местните комисии работят в мрежа с детските 
педагогически стаи, отделите за закрила на детето по райони, учи-
лищните комисии за превенция на противообществените прояви и 
педагогическите съветници и психолозите в училищата, органите 
на образованието и изпълняват следните задачи:

 ª организират и координират социалнопревантивната 
дейност на територията на общината, издирват и устано-
вяват съвместно с инспекторите при детските педагоги-
чески стаи и дирекциите “Социално подпомагане“ мало-
летните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, 
и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

 ª разглеждат деянията, определят възпитателни мерки и 
правят предложения до съда за налагане на възпитател-
ните мерки;

 ª участват в заседанията на педагогическите съвети на 
възпитателните училища-интернати и на социално-пе-
дагогическите интернати и правят предложения до съда 
за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, 
както и предложения за предсрочно освобождаване до 
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комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказа-
нията и задържането под стража;

 ª съдействат на лицата, излезли от социално-педагоги-
ческите интернати, от възпитателните училища-интер-
нати, от поправителните домове и приютите за безнад-
зорни деца, пред компетентните органи за уреждане на 
основните им битови, трудови и социални проблеми;

 ª следят отблизо поведението и развитието на малолет-
ните и непълнолетните, излезли от възпитателните 
училища-интернати и поправителните домове, както и 
на осъдените условно или на предсрочно освободените 
от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното 
по-нататъшно правилно развитие;

 ª упражняват контрол за спазването от работодателя на 
режима и условията за работа, установени за непълно-
летните, настанени на работа по този закон, и при уста-
новяване на нарушения сезират компетентните органи;

 ª подпомагат родителите, които срещат затруднения при 
възпитанието на децата си;

 ª упражняват контрол върху намиращите се на територия-
та на общината детски педагогически стаи, социално-пе-
дагогически интернати, приюти, възпитателни училища-
интернати, поправителни домове, домове за временно 
настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дей-
ността на настойниците и попечителите на малолетните 
и непълнолетните.

Към общинските съвети се откриват детски педагогически 
стаи. При нужда такива стаи се откриват към районите и към 
някои кметства. Детските педагогически стаи се завеждат от 
инспектори с висше педагогическо образование, които се назна-
чават от министъра на вътрешните работи. Детските педагоги-
чески стаи имат следните задачи:

 ª да издирват и установяват малолетните и непълнолетни-
те правонарушители, както и причините и условията за 
техните противообществени прояви или престъпления;
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 ª да издирват и установяват малолетните и непълнолетни-
те – обект на престъпно посегателство, на малтретиране 
или оставени без надзор;

 ª да предприемат съответстващи за случаите по букви “а“ и 
“б“ мерки или да уведомяват компетентните органи;

 ª да уведомяват органите на прокуратурата, когато полу-
чат сигнали за виновно поведение по отношение на мало-
летните или непълнолетните от страна на родителите, на 
лицата, които ги заместват, или на трети лица;

 ª да следят за изпълнението от малолетния или от непъл-
нолетния на наложените мерки.

Към местните комисии се назначават обществени възпита-
тели. Дейността на обществения възпитател включва различни 
аспекти на вторична превенция, като може да споменем няколко 
важни звена от нея: административно, педагогическо и психо-
логическо. В административния аспект на социалната работа се 
включват нoрмативнo регламентирани поощрения, задължения и 
наказания, прилагани към подрастващите с девиантнo поведение. 
По-широкото взаимодействие с останалите участници в процеса 
на социална адаптация на юношите е важно, за да може да се осъ-
ществи пълноценна интеграция. Педагогическият аспект от дей-
ността на обществения възпитател е насочен към подпомагане на 
семейната система, и в частност родителите и настoйниците, за 
изграждане на подходящ микроклимат. Психологическият аспект 
е свързан с пряката работа с подрастващия. Целта е да се постиг-
не корекция на поведението чрез психологически консултации и 
беседи. В този процес от съществено значение е изграждането на 
доверителна и привилегирована връзка с юношата. Установено е, 
че при повечето успешни случаи винаги е налице екипна работа 
от всички заинтересовани специалисти.

Ако трябва да oбoбщим, пред обществения възпитател има 
някoлкo oснoвни предизвикателства, за да бъде осъществена вто-
рична превенция и корекция на поверените му подрастващи с де-
виантнo поведение:
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 ª Точна оценка и планиране на кoрекциoнния процес;
 ª Привличане на родителите, на семействoтo в консулта-

тивния процес и изграждане на ясни очаквания за роли-
те в този процес на всеки един от участниците;

 ª Създаване oтнoшение на свързаност, доверие и разбира-
не спрямо поверените му девиантни деца;

 ª Гъвкавост при изпoлзванетo на различни администра-
тивни мерки;

 ª Сътрудничество с различни специалисти и институции;
 ª Обективна оценка на случаите и на възможния напредък в 

тях.



23

юношесКите “тиПове” и осоБености 
на въздействието върхУ тях

В тази статия предлагаме методология за първична и вторич-
на превенция на девиантното поведение, която се основава на ти-
пологията на формиращата се личност. Съществуват множество 
опити да се систематизират нарушенията в поведението през 
юношеската възраст. Ние сме приели за теоретична база психо-
логическите типове, предложени от А. Е. Личко, описани в “Пси-
хопатии и акцентуации характера у подростков”, Медицина, 1983.

типологията на характера е важна, защото насочва към раз-
лични поведенчески отклонения. Факторите в развитието на 
лич ността са комплексни – наследственост (когато един и същ 
тип характерови особености се проявяват при родители, сиблин-
ги, други родственици и когато се изключва придобиването на 
поведенчески модели); възпитание и влияние на средата, когато 
е продължително.

Необходимо е консултантът да разграничава акцентуация от 
патология в развитието. Има юноши, които рязко се отличават 
от нормата: не са критични към своите поведенчески реакции, 
опасни са за себе си и за околните и не могат да се адаптират към 
изискванията на средата дори с помощта на консултации. Такива 
подрас тващи често не могат да изпитат емпатия към преживява-
нията на другия, не изпитват чувство за вина и съжаление, дори 
когато друг човек страда от тяхното поведение. В такива случаи 
трябва да се потърси съдействие от специалист психиатър.

Предмет на това изложение е поведението, което се отклонява 
от общоприетите норми и се включва в определението за акцен-
туация* на характера, а не в определението за заболяване. В тези 
случаи говорим за абнормност на поведението. Условията, които 
определят абнормното поведение в юношеството са три:

Първо: през този период се активират вътрешнопсихичните 
конфликти от предходните възрастови периоди.

* Акцентуацията на характера е краен вариант на нормата, при който отдел-
ни черти на характера са изключително засилени, поради което се наблюдава 
избирателна уязвимост по отношение на определени външни и вътрешни въз-
действия върху психиката.
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второ: всеки личностен тип има типична начална възраст. 
Някои особености се формират през ранното детство. Например: 
Човекът самотник се проявява през ранното детство. Такива 
деца предпочитат да играят сами, решават самотно проблемите, 
проявяват признаци на самодостатъчност. Децата с неустойчи-
ва емоционалност започват да се открояват през началната учи-
лищна възраст, когато играта постепенно отстъпва пред учебния 
труд. Юношите с приповдигнато настроение се идентифицират 
през пубертетната възраст. сензитивните (свръхчувствителните) 
личности се проявяват през юношеството, когато на преден план 
излизат междуличностните и партньорските взаимоотношения.

трето: през юношеството настъпват устойчиви трансфор-
мации на характера, които се основават на генетични фактори и 
фактори на социалната среда (семейство и социални групи). Във 
втория случай се наблюдава процес на социална дезадаптация. 
Той е предизвикан от закономерните “пубертетни кризи” и/или 
от повтарящи се сходни психотравмени изживявания през този 
период. Така се формира lokus resistentiae minoris – “зоната на 
най-малкото съпротивление” (знс), в която юношата е особе-
но уязвим.

Абнормното поведение се проявява, когато има удар в “зоната 
на най-малкото съпротивление”. Двете степени, с които се сблъск-
ваме, са явната и скритата акцентуация на формиращия се харак-
тер. Явната се проявява след психични травми и трудни ситуации 
в настоящето, които имат изисквания към “зоната на най-малкото 
съпротивление” в развитието; скритата – след преживени макро-
травми (жизненоважни събития), които не могат да се преработят, 
защото няма изграден механизъм за справяне.

В изложението предлагаме кратко описание на подбрани лич-
ностни типове, които са най-рискови по отношение проявите на 
девиантно поведение. Консултантът се ориентира в особеностите 
на развитието и поведението на юношата след обследване, което 
се извършва със следните методи:

Полуструктурирани интервюта с предварително подготве-
ни въпроси (насочени са към юношата, родителите/настойниците, 
учителите и други близки лица).

Интервютата включват следните области:
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 ª тяло – отношение към тялото и външния вид, соматич-
ни заболявания през детството и в момента, сексуални 
проблеми и др.;

 ª Отнесени към дейностите: учене – отношение към про-
цеса на учене, системност на подготовката, постоянство 
и поведение в училище; хоби – увлечения: постоянство, 
тематичност, съдържание на увлеченията;

 ª Контакти – отношения с родителите и семейни моде-
ли; история на семейството; отношения към авторите-
тите извън дома – учители, треньори и др.; отношения с 
връстниците – участие в групи, приятелства, партньор-
ство и пр.;

 ª Бъдеще – планове, перспективи, оценка на възможности-
те (степен на реалистичност на самооценката);

 ª Преживени макротравми в миналото и преживявани 
сега.

2. Планирано наблюдение на поведението, което да се из-
вършва в средата, където юношата учи, живее и общува.

3. специализиран въпросник на а. е. личко и екип за ак-
центуации на характера.

Условията на средата, които съдействат акцентуациите да се 
“реализират” в девиантно поведение, са:

 ª Значителен натиск в зоната на “най-малкото съпро-
тивление”;

 ª Продължителен или многократно повтарящ се натиск;
 ª Натискът съвпада с критичен период от формирането 

на личността.

Подбрани тиПове на формиращата се личност през юношес-
твото:

1. Жизненият, неуморим и “усмихнат” юноша – момчето/
момичето “добро настроение”.

Още през детството тези юноши са с неизчерпаема енергия, 
вечно подвижни и закачливи. Те са почти винаги в добро, и дори 
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в приповдигнато настроение. Притежават висок жизнен тонус, 
лъчезарен външен вид, бликат от енергия, винаги имат апетит 
и здрав сън. Държат да се обличат според “последния писък на 
модата”. Половото съзряване настъпва сравнително рано – на 
15–16 години.

Първите затруднения настъпват при постъпване в училище и 
се отнасят до областта на дейността. Те са непостоянни в учеб-
ния процес, имат от най-ниските до най-високите оценки. Често 
отвличат вниманието си и са недисциплинирани – не ги свърта 
на едно място. Трудно могат да се впишат в нормите и правила-
та, които се изискват в училище. Имат висока самооценка, държат 
другите да признават достойнствата им и искрено си вярват. Към 
задълженията си се отнасят лекомислено и предпочитат приятел-
ската компания и забавленията.

В областта на контактите: Не могат да съществуват без гру-
па. Бързо установяват контакти и не са критични към хората, с 
които общуват. Стремят се към лидерската позиция и успяват да 
я извоюват. Умеят да дават идеи, да ги следват, да влизат без страх 
от наказание в конфликт с възрастните, да рискуват и да органи-
зират развлечения.

реакцията на еманципация е силно изразена. По тази при-
чина лесно влизат в конфликти с родители, учители и други ав-
торитети. Стават “борци за самостоятелност” и затова понякога 
съзнателно нарушават правилата.

Бъдещето си виждат в розови краски, нереалистично.
знс: Липса на ефективен контрол и възпитание в ситуация 

на емоционално отхвърляне и социална занемареност.
девиантни прояви: Склонни са на бягства от дома и от учи-

лище. Често увличат и други юноши да ги последват, за да имат 
компания. Ловко се измъкват от затруднени положения – успешно 
“хвърлят пепел в очите”. Нямат критично отношение към собст-
вените леки противообществени прояви и смятат, че са си “в реда 
на нещата”. Лесно попадат в девиантна среда, защото установя-
ват безразборни контакти и искат да са там, където “кипи живот”. 
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Склонни са заради развлечението към злоупотреба с ПАВ* и без-
разборни и рискови сексуални връзки.

Консултативни интервенции: Консултиращият трябва да 
изследва обкръжението на юношата, защото е нужен ефективен 
контрол от страна на авторитет. Важно е да бъде изградена връзка 
на сътрудничество, приемане и доверие. Необходимо е да се при-
знаят реалните достойнства на юношата и да се подкрепя разви-
тието им. Нужно е такива младежи да се насочват към връстници 
и организации, които следват полезни каузи и имат разнообразни 
дейности. Може да им се гласува доверие да ръководят екипи.

2. Песимистичният юноша – рицарят на печалния образ/
мис меланхолия.

Този тип се проявява в юношеството, към края на половото 
съзряване. Водещите емоции са апатия, вялост и раздразнител-
ност. Сутрин представителите му се събуждат без сили, със спад 
на тонуса. Често се появява сънливост. Губят апетит. Като че ли 
искат да станат безплътни.

В областта на дейността също има спад: учат трудно. С уси-
лия вършат обичайните всекидневни действия.

В контактите са затруднени. Не понасят шумни компании. 
Имат нужда от приемане, разбиране, но с поведението си отблъск-
ват връстниците си. Другите се чувстват виновни и безпомощни в 
тяхното обкръжение.

травми: Трудно преживяват всеки неуспех, неприятност и 
травматизиращо събитие. При тях съществува реален риск от су-
ицидално поведение; това ги определя като рискова група. Не са 
опасни за околните, а за себе си.

знс: Коренна промяна на жизнения стереотип (смяна на учи-
лище, местоживеене и др.).

Консултативни интервенции: Най-важно е тези юноши да се 
идентифицират своевременно и около тях да се създаде приема-
ща, внимателна и топла атмосфера, независимо от тяхната уни-
лост. Дълбоко в себе си те оценяват това отношение и то ги държи 
в живота. Необходимо е да се окуражава всяко малко постижение 

* ПАВ – психоактивни вещества.
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и да се разширяват възгледите им за смисъла на живота. При тези 
юноши е добре да се провеждат психотерапевтични консултации.

3. емоционално лабилният юноша – “вятър го/я вее на 
бял кон”.

През детството тези юноши са склонни към инфекциозни за-
болявания – ангини, простуди, пневмонии, които хронифицират 
в алергии. Възможно е “соматичната инфантилизация” да играе 
съществена роля при формирането на този тип. При него е засег-
ната основно емоционалната сфера. Наблюдава се крайна лабил-
ност в настроенията, които се менят много често и рязко при не-
забележими и незначителни за околните поводи. Затова говорим 
за вътрешнопсихични емоционални промени. Често за обкръже-
нието смяната на настроението изглежда немотивирана и създава 
впечатление за повърхностност и лекомислие. Всъщност настро-
ението има дълбочина и от него зависи в дадения момент всичко: 
самочувствие, работоспособност, общителност, сън, апетит. Тези 
юноши са способни на дълбоки чувства и искрена привързаност, 
които са устойчиви във времето.

В контактите за тях е свойствено преданото приятелство. В 
приятеля търсят “психотерапевта”, довереното лице, което би ги 
утешило, успокоило и биха почувствали обич и загриженост (как-
то майката се е грижила за тях, когато са били болни в детството). 
Затова са много чувствителни към различните актове на внима-
ние. Очакват похвали, поощрения, но никога не градят висока са-
мооценка на тази база. Напротив, тя е ниска и външният стимул е 
важен, за да се самоуважават.

Реакцията на еманципация от родителите не е силно из-
разена, ако в семейството цари разбирателство и обич. От време 
на време избухват. Родителите наричат това поведение “капризи, 
инат”. Протестът им е силно изразен при неблагоприятна семейна 
атмосфера.

Присъствието им в групата връстници също е продиктува-
но от настроението. Не заемат лидерска позиция. За тях са важни 
емоционалните контакти. Те са в ролята на “пухеното мече”, което 
има нужда от опека и защита от страна на “силните”.

Планове за бъдещето: Особеностите им се пренасят и върху 
отношението към бъдещето – в един момент е изпълнено с при-
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мамливи перспективи, а в друг е мрачно, безперспективно и наси-
тено с песимизъм, сиво и унило.

Трудно преживяват неприятности, загуби; понякога изпадат 
в нервни сривове.

знс е отхвърляне от емоционално значими хора, загуба или 
раздяла с близки.

Поведенчески отклонения: Могат да попаднат по наивен 
начин в престъпна група и да станат жертви на сексуални злоу-
потреби, трафик на хора и пр. Могат да извършат противообщест-
вени деяния под ръководството на лидера-закрилник.

Консултативни интервенции: От съществено значение е 
идентифицирането на този характеров тип. Ако юношата все още 
не е попаднал в рискова среда, е необходимо да се работи върху 
изграждане на реалната самооценка; да се открият и изграждат 
силните страни на личността; да се окуражават дейности, свърза-
ни с интереси и заложби на юношата, и той да се насочи към среда, 
където да ги развива. Най-важно е създаването на доверителна 
връзка с консултиращия. Ако юношата вече е част от асоциална 
група, работата се затруднява. Тогава трябва да се открие значим 
човек – връстник или възрастен, който да поеме лидерската функ-
ция в градивна посока.

4. неустойчивият юноша – “невеляшката” в мъжки и жен-
ски род.

Въпреки някои сходства с предходния тип, при тези юноши 
неустойчивостта е свързана най-вече с действията, а не с емоции-
те. Следователно акцентът пада върху волевата сфера.

В телесната област при тях се регистрира отвращение към 
спорта. Изключение прави карането на мотоциклет и кола, заради 
риска и високите скорости. Юношите от тази група съзряват сек-
суално по-бавно, но като част от девиантна среда могат да участ-
ват в сексуални извращения и да са тяхна жертва.

Този тип се проявява отчетливо в областта на дейността. 
Липсата на воля се констатира, когато става въпрос за учене, из-
вършване на някаква работа, изпълнение на определени задъл-
жения, поставени от родителите и/или от други авторитети. Не-
устойчивите юноши се концентрират трудно и живеят по метода 
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на “най-малкото съпротивление”. Това ги прави податливи на ха-
зартни увлечения, където има “печалба” без усилие.

В областта на контактите не се стремят към лидерска пози-
ция, а плават по течението. Търсят си модели за подражание, кои-
то са насочени към развлечения и лековати наслади. Чувствата им 
са лишени от дълбочина. Увличат се от силните усещания в хули-
ганските постъпки и злоупотребата с ПАВ (злоупотребата започва 
сравнително рано: на 12–14-годишна възраст). Не понасят самота-
та и лесно се свързват с рискови групи, където стават послушни 
оръдия на лидера и “вадят кестените от огъня”. Тези слабости оп-
ределят и силната податливост към девиантно поведение.

Реакцията на еманципация е силна. Не изпитват съчувствие 
към родителите си. През този етап близките им са просто източ-
ник на средства за техните развлечения.

знс: Девиантното поведение се проявява в ситуации, при 
които липсват контрол и ясни поведенчески граници, което дава 
простор за лентяйство и безделничество.

Консултативните интервенции са насочени към работа със 
средата на юношата за създаване на ясни правила и авторитет, 
който да следи за изпълнението им. Важно е да се извеждат логи-
ческите последици от неправомерното поведение: постъпка–ре-
зултат – и да се поема отговорността за резултата. Важно е да се 
осъществява последователен и надежден контрол върху поведе-
нието. Следователно трябва да се въведе бащината роля в живота 
на тези юноши.

5. самотник и чудак – “мистър/мис особняк/чка”.
Тези юноши са емоционално студени и недостъпни. Осо-

беностите им се проявяват още през ранната детска възраст. Ако 
спортуват, предпочитат да е индивидуален спорт и той да спо-
мага да градят желания образ за себе си. Еротичното и любовно-
то се изразяват предимно във фантазиите. За тях реализацията 
на импулсите може да става и във виртуалното пространство на 
Интернет. Не се наблюдава склонност към злоупотреба с алко-
хол и наркотици.

В дейността се интересуват предимно от интелектуално- и 
наукоподобни занимания. Ако имат хобита, то те вероятно ще са 
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по-скоро самотни и абстрактни, отколкото удоволствени и прак-
тични. Проявяват интерес към мистичното, окултното, астроло-
гичните схеми, компютърната лингвистика и др. Това е типа “ка-
бинетен учен”, който задълго може да се изолира и да се посвети 
на заниманията си. Ученето не ги ангажира и в повечето случаи е 
“между другото”.

В областта на контактите поведението е на самоизолация и 
отчуждение. Потребността от общуване с връстници се реализи-
ра във фантазията и тези юноши нямат желание другите да навли-
зат в техния свят. За тях емоционалният резонанс, съчувствието, 
съпреживяването и емоционалната привързаност са чужди. Не 
са неуверени в общуването, просто нямат нужда от неговата кон-
венционална форма. Предпочитат сексуални контакти без близко 
познанство и истинска интимност, може да са и виртуални. Ня-
кои от тях имат богат и понякога изпъстрен с приключения (често 
съпроводени от жестокост и извращения) вътрешен свят и без-
цветен външен живот. Самите те страдат от невъзможността да 
открият сродна душа и могат да си мечтаят другите да ги приемат 
и да им се възхищават.

При тях реакцията на еманципация не е болезнена, защото 
няма изградена зависимост от родители и авторитети. Те обичат 
да подчертават своята независимост и самостоятелност.

Мечтите за бъдещето имат героични краски, често без осно-
вание в реалността. В кризисни ситуации склонността за бягство 
във фантазията се усилва. Фантазиите са предимно абстрактни и 
не са свързани с реални хора.

девиантни прояви: Тези юноши не са склонни към участие в 
банди и престъпни групи. Насочват се към психическото насилие 
и тормоз, което реализират най-вече в интернет пространството: 
заплахи; качване на клипчета и материали, свързани с насилие и 
перверзии; злоупотреба с личните профили на съученици и др. 
Анонимността им позволява да дадат воля на фантазии и скрити 
желания, които не биха си позволили в реалния живот.

знс: Ситуации, в които е необходимо бързо и непосредстве-
но включване в неформални контакти, както и грубо и насилстве-
но проникване във вътрешния им свят.
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Консултативни интервенции: Те като цяло не са комуни-
кативни и връзката с тях е много трудна. При работа с този тип 
личност трябва да се предпочита индивидуалната консултация, 
като се избягват директивни методи. Доверието им може да бъде 
спечелено с проява на интерес към техните занимания и чудати 
интереси, с деликатен подход, който им оставя правото на собст-
вен свят и граници. На тази основа може да се гради адекватно 
отношение към общоприетите норми и правила. Върху правилно-
то и неправилното се акцентира по аналитичен път. Добре е да са 
търсят примамливи за тях каузи.

6. взривоопасният юноша – “масло в огъня”, “Буре с барут”.
Особеностите на този личностен тип се проявяват още през 

детството. По отношение на емоциите си юношите са възбуди-
ми, гневливи и злобни, експлозивни, импулсивни, невъздържани, 
яростни – активни и реактивни. Афектът при тях е силен и про-
дължителен. В пиенето също могат да стигнат до безпаметност и 
предпочитат концентрати. Избягват други ПАВ. В спорта предпо-
читат тежка атлетика, борба, бокс. Като контрапункт им е свой-
ствена грижата за собственото здраве.

В дейността си са склонни да спазват строга дисциплина и 
режим. Привърженици са на акуратността и реда, но най-добри 
за тях са правилата, които са определили сами. Това са хора на 
действието и педантично следват поставената цел. През първите 
ученически години педантичността може да се прояви в грижа (не 
по детски) за реда и чистотата, в четлив и подреден почерк.

В областта на контактите те предизвикват конфликти по не-
значителни поводи, които често преминават в кавги и побои. При 
тези конфликти те изпадат в ярост и са готови на саморазправа. В 
групата от връстници искат да бъдат не просто лидери, а власте-
лини, които всяват страх у по-слабите. Могат да бъдат жестоки, 
злобни и отмъстителни. Предпочитат постоянен партньор и са 
ревниви “собственици” в интимните си връзки. Имат склонност и 
към използване на перверзии при сексуалното общуване.

реакцията на еманципация може да протече усложнено, 
като се стигне до разрив с родителите и желание за мъст.
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суицидално поведение: Истински суицидни действия са 
крайно редки при тях. Можем да говорим по-скоро за демонстра-
тивност и манипулативност при такива действия.

По отношение на бъдещето може да се каже, че предпочитат 
да действат, а не да мечтаят и да правят планове.

девиантни прояви: Социалната адаптация е затруднена от 
невъзможността да се контролират. В афекта си са склонни да се 
бият ожесточено, без оглед на последствията, и могат да нанесат 
телесни повреди в различна степен. Изпитват удоволствие от 
чуждото страдание. Склонни са към скитничество в група. При-
влича ги участието в хазартни игри.

знс: Ситуации, при които се предоставя възможност да уп-
ражняват власт над другите, без външни авторитети и санкции.

Консултативни интервенции: Такива юноши се нуждаят от 
ясни правила и граници. При консултация с тях подходът може 
да е директивен, но с уважение към личността на юношата. Имат 
необходимост от ясна кауза и цел, тогава са склонни към подчи-
нение и угодничество. Необходимо е: да се насърчават към посте-
пенно освобождаване от негативната и агресивна енергия, за да 
се избегнат дисфоричните кризи; да се работи по вербализиране 
(обговаряне) на собствените преживявания – на обида и неспра-
ведливост, като се ограничава външната действена изява; да се 
включат в групи за трениране на самоконтрол, толерантност, тех-
ники за релаксация и управление на гнева.

7. юношата – актьор/актриса, “Живот като на сцена”.
Особеностите на тези юноши се проявяват през детството с 

жажда за постоянно внимание и егоцентризъм. Игрите и играчки-
те бързо им омръзват. Обичат да се изявяват на сцена и много от 
тях имат артистични заложби. В областта на тялото и емоциите се 
отличават с привлекателен външен вид. Дрехите им са ярки и раз-
нообразни. Изглеждат много емоционални и раними, но в действи-
телност им липсва истинска дълбочина на емоциите, за сметка на 
външната експресия и театралност. За тях злоупотребата с алкохол 
и наркотици също има подчертано демонстративен характер.

В дейността си са известни с артистични способности – с же-
лание и лекота рецитират, пеят, участват в сценични изяви. Не са 
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отговорни и сериозни към процеса на учене и труд. Увличат се по 
източни философии, йога, за да блеснат със знания пред другите. 
Увлеченията им нямат дълбочина и постоянство.

В областта на контактите най-много се разстройват и от-
чайват, когато усещат, че губят обичта на близките. Стремят се да 
станат център на вниманието. Постигат това главно чрез преигра-
ване. Предпочитат да предизвикат ненавист и негодувание, откол-
кото да останат незабелязани. В групата от връстници искат да са 
“паунът с разперена опашка”, всички да им се възхищават и това 
да им осигурява специално и уникално място в нея. Често и сек-
суалните контакти са свързани със съблазняване и липса на за-
дълбоченост. Бързо минават от един партньор на друг от страх да 
не останат незабелязани и това може да ги направи лесна жертва.

реакцията на еманципация от родителите не е силно изра-
зена. Има по-скоро детски форми на протест и опозиция. Нямат 
истинска потребност от свобода и самостоятелност.

По отношение на бъдещето си са склонни да фантазират и да 
преувеличават, да си измислят богати родители, знатно потекло, 
драматични и романтични любовни истории. Мечтаят за героич-
ни прояви.

девиантните прояви са свързани с бягства от семейството 
(които може да започнат в началното училище), нежелание да учат 
и да изпълняват задълженията си. Склонни са при определени 
обстоятелства (главно под приятелско влияние) да се включат в 
извършването на аморални прояви и правонарушения. Този им 
“ангажимент” обикновено има епизодичен характер и не се повта-
ря. Те много трудно се приобщават трайно към престъпния начин 
на живот, т.е. не са склонни към рецидиви.

суицидалното поведение се характеризира с демонстра-
тивни опити за самоубийство. Дават доста предупредителни 
сигнали преди това – прощални писма, признания пред прияте-
ли, записи на последни желания. Играта със смъртта им създава 
ореола на изключителност, към който се стремят. Целта на афек-
тивните опити за самоубийство е да бъде привлечено вниманието 
на повече хора.

знс: Проявява се при неспособност да предизвикат внима-
нието на околните, при загуба на внимание, при насмешка и пре-
небрегване от страна на емоционално значими за тях хора.
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Консултативни интервенции: Тези юноши са податливи и 
склонни да имитират поведението на значими за тях възрастни, 
което е плюс в процеса на консултиране. Важно е консултантът да 
поставя ясно границите и да не позволява фамилиарно отноше-
ние. Поради своята конформност те лесно приемат необходимост-
та от интервенция и я преживяват като акт на внимание. Понеже 
не осъзнават достатъчно ясно реалната ситуация, са склонни да 
поставят консултанта в ролята на родител, който е длъжен да ги 
обгрижва. В работата с тях трябва да се неглижира театралното им 
поведение. Лишени от публика, те губят своята сила и са склонни 
да сътрудничат и да се съобразяват с рамките и правилата.

8. Конформният юноша – “носеният от течението”.
В областта на тялото и емоциите си тези юноши са сдържа-

ни, чувствителни, не са склонни към екстремни преживявания. 
Често изглеждат безлични и рядко си позволяват да проявяват 
открито враждебни чувства. Те са благонравни и консервативно 
настроени.

В областта на дейността се справят с ученето и работата, но 
ако са изпълнители (не лидери) и не носят отговорност. Липсва 
им инициативност. Трудно постигат стабилен социален статус и 
личен авторитет в училище. Те са старателни и изпълнителни.

В областта на контактите сляпо се подчиняват на средата, с 
която е свързан животът им. Винаги са склонни да се съобразяват с 
мнението и желанията на другите, а не да дават идеи и да отстояват 
свои позиции. Това е съществена причина трудно да се открояват 
в малките приятелски групи и в класовете в училище. В повечето 
случаи остават незабележими и безлични. Те са постаментът, върху 
който могат да се проявят лидерите. Носители са на традицията 
и когато попаднат в група, поддържат безкритично статуквото й. 
Преживяват травматично, ако групата ги пренебрегне и отхвърли.

Плановете им за бъдещето са в зависимост от средата, липс-
ва им инициативност и мотивация за постижения и са склонни да 
се задоволяват с наличното; рядко мечтаят.

знс: Рязка промяна на жизнения стереотип и лишаване от 
привичното обкръжение – смяната на местоживеене, на училище 
е травмиращо преживяване.
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девиантни прояви: Лишени от собствена инициатива, те 
лесно може да попаднат в асоциална компания, да употребяват 
алкохол и да извършват групови правонарушения, когато са воде-
ни от чаровен и силен лидер.

суицидално поведение: Не са склонни към самоубийствени 
актове, освен ако не попаднат в секти, където могат да извършат 
действия под натиска на средата.

Консултативни интервенции: Слабото място на този тип е 
податливостта му на влияние от обкръжението, привързаността 
към познатото. В началото е добре да се осъществи доверителна 
връзка. Работи се по изграждане на личностната идентичност 
и уникалност. Консултантът не бива да допуска емоционално 
изнудване и трябва да насочи интервенциите към поемане на от-
говорност от самия юноша. Това ще подпомогне повишаване на 
самооценката му.

в заключение може да се каже, че всеки човек е уникален и 
типологията на личността дава основни насоки за работа, без 
да покрива индивидуалните прояви и особености на юношата.






