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Анализ на ситуацията по отношение на риск от 
противообществени прояви и девиантно поведение 
на деца и млади хора, гр. Варна, р-н Приморски с 

метода на Бърза Качествена Оценка

І. Метод на бърза качествена оценка

Бързото оценяване дава качествени сведения за естеството 
на риска. То търси природата и размера на рисковото поведение 
и неговото отражение в социалното функциониране на индивида 
и групата. Чрез него се идентифицират и наличните ресурси и 
възможности за интервенция. 

Методът се прилага за пръв път във втората половина на ХХ век 
за изследване на специфични здравни проблеми, които се проявяват 
на специфичен терен. Установено е, че традиционните форми 
на изследване, които изваждат хората от естествената социална 
среда, изместват фокуса на резултатите към по-висока социална 
желателност на изследваните лица.

С бързото качествено оценяване се преодоляват тези 
недостатъци, допълват се количествените изследвания и се дава 
възможност за разработване на бързи и ефективни отговори към 
изследваното явление.

Характеристиките на БКО могат да се обобщят в следното:
1. Идентифицара природата и размера на риска
2. Осигурява практична информация, която може да послужи 

за моментно планиране
3. Самата тя е една от стратегиите за справяне с рисковото 

поведение
4. Клиент-центрирана, защото е насочена към “носителите” на 

рисковото поведение
5. Икономична - не изисква много материални средства
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В три различни по вид училища в Община Варна, район 
Приморски, беше проведено изследване с метода на бърза качествена 
оценка - БКО. Адаптирахме я за изследване на девиантно поведение 
при деца и юноши, защото това явление се дефинира като рисково 
по отношение невъзможността за справяне в последните години. 
Децата и юношите протестират срещу застрашаващата реалност 
с отклонение от нормите и законите и тази реакция надхвърля 
естествените процеси на развитие, характерни за израстването.

Методи на БКО: директният и конфиденциален контакт между 
изследван и изследващ в посочените методи дава възможност за 
осъществяване атмосфера на доверие и сътрудничество и навлизане 
в дълбочината на явлението.
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ІІ. Анализ на превенционните практики по отношение 
на откланяващо се от нормите поведение – насоки и 

перспективи.

Превенцията на девиантното поведение в най-широкия 
смисъл се определя като “всички предприемани качествени и 
количествени мерки, които целят да намалят или да допринесат 
за намаляване на престъпността и на чувството за несигурност 
у гражданите. Този резултат може да бъде постиган както чрез 
пряко предотвратяване на криминалните действия, така и с 
помощта на политики и на действия насочени към ограничаване 
на криминогенните фактори и на причините за престъпността. 
Превенцията съчетава действията на публичната власт, на 
компетентните органи, на съдебната власт, на органите на 
местното самоуправление и на създадените от тях специализирани 
асоциации, на частния сектор, на неправителствените организации, 
на академичните среди и на гражданството, всички те широко 
подкрепяни от средствата за масова информация.”

Мерките за превенция не трябва да са насочени пряко и 
единствено срещу престъпността в тесния смисъл на понятието, 
но също така и срещу девиантни поведения, които стимулират 
престъпно поведение. Условно тези т.нар. девиантни поведения се 
разделят на две основни групи:

• на високо ниво (корупция на представители на държавната 
власт, непрозрачнидействия с обществени фондове, злоупотреба с 
власт и с обществени финансовисредства),

• на ниско ниво като физически конфликти, алкохолизъм, 
хулиганство.

Извършването на бърза качествена оценка е част от превенцията 
на девиантното поведение. Тя е подразделение и съставна част на 
цялостната превенцията на престъпността, която е усилие не само 
на държавната администрация, а на цялото гражданско общество. 
За нуждата от подобен подход говорят не само установените 
международни практики, но и анализите на криминогенните фактори 
в българското общество. 
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Нашето общество е в процес на преосмисляне на престъпността. 
Причините за престъпно поведение сa различни, но най-често са 
социални-  безработица, лоши приятелски кръгове или семейна 
среда, влияние на престъпни субкултури и др. Такъв широк кръг от 
криминогенни фактори не може да бъде обхванат само от действията 
на правоприлагащите институции. Ограничаването на причините, 
които водят до престъпни деяния, може да бъде цялостно, само 
ако широк кръг институции предприемат конкретни превенционни 
действия и програми.

Модерният подход към превенцията изисква широк спектър 
от програми, свързани с образование, социално-икономическо 
развитие, здравеопазване, спорт и култура, както и от широк кръг 
организации и институции от гражданското общество. Това включва 
както неправителствени организации, така и религиозни институции, 
граждански сдружения и частни фирми.

Предмет на превенцията може също така да бъде и страхът, 
човек да стане жертва на престъпление. Редица изследвания 
показват, че този страх понякога нанася същите вреди, както и 
самата престъпност, защото подтиква младите хора към агресивно и 
девиантно поведение.

Като цяло въздействието на престъпността нанася огромни 
морални и материални загуби както в индивидуален, така и в колективен 
план. Преценката за характера и негативното й въздействие обаче е 
строго индивидуална и като правило е свързана с личния опит или в 
краен случай с това, което най-много се дискутира или най-много се 
тиражира в средствата за масова информация. Точно БКО може да 
определи някои специфични особености на явлението.

Трудността в изработването на стратегия за адекватна 
превенция произтича както от разнообразието в условията, така и от 
необходимостта мерките за превенция да се приближат максимално 
до всеки гражданин и за тяхното прилагане да се привлече възможно 
по-голяма част от обществото. Мерките за превенция в този 
случай се характеризират както с необходимостта да се привлекат 
максимално и ефикасно обществените органи(полиция, кметства, 
социални служби и др.), така и неправителствения сектор, бизнеса, 
академичните среди и отделни граждани. 
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Превенцията на девиантното поведение е част от усвояването на 
културните достижения на дадена цивилизация. Част от глобалната 
културата е правната, включваща правни норми, традиции и 
ценности.

Съществуват четири основни механизма, чрез които културата 
влияе на личността и нейното поведение.

• Първият стратегически механизъм е социализацията. Тя е 
онази част от влиянието на културата върху личността, която 
я подготвя за социалния живот, учи я на поведение, което да 
отговаря на общоприетите образци и изгражда в нея способноста 
да играе определена социална роля. Социализацията има за 
крайна цел постигане на поведение съобразено с общоприетите 
норми в съответната социална група. 
• Вторият механизъм е изграждането на определена система 
от ценности. 
• Третият механизъм е изграждането на определени образци 
на поведение. Под образци на поведение разбираме правила, 
формирани в рамките на социалната група или обществото и 
съобразяването с тях, което води до запазване стабилноста на 
социалната група или обществото като цяло. 
• Четвъртият механизъм е изграждането на моделите - примери 
на подражание, идеали. Те също са образци на поведение, но 
могат и да не съществуват реално. 
Социализацията е основният процес, през който се пречупват 

останалите три механизма на влияние на културата върху 
поведението, както на индивидуално така и на групово равнище. 
Правната социализация е част от цялостния процес и най- общо се 
изразява в приспособяване на личността и на социалните групи към 
действащите в обществото правни норми. Ето защо тя се разглежда, 
като много важен елемент от целия механизъм на възприемане на 
правото и реализцията му. Дефектите в правната социализация водят 
до отклонено от норми поведение. Тези отклонения се движат в много 
широки граници и затова в самата теория на правото и в действащото 
законодателство има ясно прокарана граница между отклонено 
поведение, което е правонарушение, отклонено поведение, което не 
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е правонарушение и отклонено поведение, което е престъпление. 
Правната социализация добива своя завършен вид във възрастта на 
пълнолетието. Ако този процес не се осъществи говорим за т. нар. 
криминален старт – извършване на нарушения или престъпления 
преди навършване на пълнолетие.

Подходи в превенция на девиантното поведение. 
Превенцията на девиантното поведение в детска и юношеска възраст 
води до редуциране на престъпното поведение в зряла възраст. Това 
обосновава необходимостта от стратегия за справяне в този възрастов 
период. (вж. Насоки на ООН за превенция на противообществени 
прояви  - Рияд, 1990 г.)

1. първична превенция – намаляваща условията за девиантно 
поведение

2. вторична превенция – работа със семейната или учебната 
среда на младежи с (потенциално) девиантно поведение

3. третична превенция – работа с извършителите на 
престъпления – програми в затвори или детски педагогически стаи.

Специално внимание се отделя и на т.нар. структурен подход, 
който цели да промени цялостно социално-икономическата среда, 
която спомага за извършване на престъпления. Превантивните 
програми, които целят промяна на обществената среда, работят на 
общинско ниво с граждански, религиозни (официално регистрирани 
и спазващи законите), държавни и общински организации, 
посредством промени в регионалната политика и разпоредбите, 
усилията на масмедиите и широкомащабни обществени програми. 
Въвеждането на нови правила и разпоредби, ограничаването на 
рекламите и осигуряването на свободни от дроги училищни райони 
създават по-безопасна и по-защитена среда. 

Европейският опит очертава следните направления: 
Европейските страни с най-добре развита политика за превенция 
на престъпността са Испания, Великобритания, Дания, Холандия, 
Франция, Финландия, Швеция, и Германия. Това се дължи отчасти 
на факта, че в тези страни нивото на масовата престъпност е по-
високо. За сравнение, в Австрия и Швейцария престъпността е 
по-ниска и съответно превантивната политика не е толкова добре 
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развита. Дания, Ирландия, Норвегия, Швеция, Естония и Унгария 
имат национални съвети за превенция на престъпността, в които 
участват държавни и частни организации. Във Франция съществува 
междуведомствена „делегация” по въпросите на превенцията на 
престъпността, а в Холандия този въпрос е под юрисдикцията на 
Министерството на правосъдието.

Публично-частният подход е водещ в изграждане на 
превантивната стратегия на редица европейски страни и особено 
при създаване на национални обществено-политически съвети 
за превенция на престъпността, включващи представители 
на правителството, местната власт и гражданското общество. 
Предимството на този подход произтича от мобилизирането на 
допълнителен ресурс от частния сектор в подкрепа на усилията на 
държавните органи в тази насока, както и интегрирането на широк 
спектър от социално-икономически, политически и наказателно 
правни мерки за снижаване равнището на престъпност.

Българският опит. Извън действията на правоприлагащите 
институции, през последните 15 години в българските правителства 
не са предприемали общи програми за превенция на престъпността, 
които да обхващат в мрежа широк спектър от държавни институции 
и неправителствени организации. Въпреки това на регионално и 
местно ниво са осъществявани различни превенционни инициативи. 
Техният опит може да бъде полезен в изработването и прилагането на 
цялостна политика за превенция на престъпността. Ефективността 
на тези програми и реалният им ефект не са били оценявани. Те 
трябва да бъдат внимателно анализирани, за да може да се установи 
приложимостта им на национално равнище. В България, по примера 
на другите европейски страни, важна роля за координиране на 
съвместните усилия на държавата и неправителствения сектор за 
превенция на престъпността играе създадената с постановление 
на Министерски съвет от 16 юни 2005 г. Държавно-обществена 
консултативна комисия по въпросите на превенцията на 
престъпността. Тя е колективен орган за широко обществено 
представителство по въпросите на превенцията на престъпността, 
който ще дава насоки, наблюдава и осигурява координацията 
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в дейността на държавните органи, органите на местното 
самоуправление, неправителствените организации и другите 
структури на гражданското общество. Председател на Комисията е 
министърът на вътрешните работи, а членове са заместник-министри 
на министерствата на правосъдието, финансите, труда и социалната 
политика, здравеопазването образованието и науката, културата и 
туризма,младежта и спорта, председателите на агенциите за закрила 
на детето за и бежанците. В състава на Комисията участват и 
представители на Националното сдружение на общините в България, 
Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска 
камара и Центъра за изследване на демокрацията.

За участие в работата на Комисията могат да бъдат поканени 
представители и на други държавни органи, невключени в 
състава й, на органи на местното самоуправление, както и на 
други неправителствени организации, социални и икономически 
партньори, академичните среди, средствата за масово осведомяване 
и др. имащи отношение към дейността на комисията.

IІІ. Анализ на данните от отчета за дейността на 
МКБППМН, р-н Приморски, гр. Варна

Тези комисии, сформирани на общинско и регионално  равнище, 
са част от отговора на средата за осъществяване на превенционна 
дейност.

1. Състояние, структура и тенденции на престъпността 
и противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните

Дейността на МК БППМН е съобразена с нормативните 
документи, регламентиращи БППМН: Закон за БППМН, Правилник 
на Детска педагогическа стая, Статут на обществения възпитател, 
Закон за закрила на детето, Национална стратегия за превенция и 
противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на 
малолетните и непълнолетните, План за действие по изпълнение на 
националната стратегия (2003 – 2006 г.), Указанията на Централната 
и Общинска комисия за БППМН и др.
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На територията, обслужвана от МК БППМН при район 
“Приморски” през 2006 г. са регистрирани 127 престъпления 
извършени от 71 непълнолетни лица.  Други 37 малолетни и 
непълнолетни   са извършили 67 противообществени прояви.

Относителният дял на малолетните и непълнолетните в общата 
престъпност е 10.7% за лицата и 16.3% за деянията.

Структурата на извършените престъпления и 
противообществени прояви през последните три години показва 
доминиране на имуществените престъпления – кражби, грабежи и 
обсебвания, предимно на мобилни телефони. Налице е като цяло 
тенденция на намаление на престъпленията против личността. 
Въпреки това има известно завишаване  при леките телесни 
повреди, при извършените противообществени прояви, а също  и 
при проявите, свързани с унищожаване и увреждане на различно 
имущество – прояви, изискващи по-високо ниво на агресивност. 

Анализът на данните, сравнен с предходните години,  сочи 
значително намаление  на лицата участвали в престъпления  и 
на самите престъпления , но в същото време има увеличение 
на броя на  противообществените прояви и лицата участвали в 
извършването им.
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ІV. Анализ на резултатите от БКО в Център за Социална 
Превенция - ЦСП, р-н Приморски

На територията на ЦСП, р-н Приморски беше проведена бърза 
качествена оценка с 7 юноши, извършители на противообществени 
прояви и с 5 родители. Изследването е проведено с лица, които 
подлежат на корекция и спрямо които вторичната превенция може 
да се прилага ефикасно (изследването не обхваща лица с трайни 
психически отклонения). Те приемат назначените консултации 
и живеят в семейна среда, в която родителите са склонни на 
сътрудничество и приемат обществения възпитател с доверие.

По отношение знанията за отклоняващото се от нормите 
поведение  младежите и техните родители са добре информирани. Те 
определят за девиантно поведение проявите, упоменати в отчета на 
комисията- кражбата, увреждането и унищожаването на имущество, 
физическото насилие- предимно побой, и употребата на психо- 
активни  вещества. Не се споменава нито една форма на психическо 
насилие, нарушаване  правата на личността и незачитане правото 
на лична свобода. Изводът е, че това поведение не се поставя 
във фокуса на възпитателните мерки в семействата на юношите. 
Хипотезата е, че противообществените прояви може да са драстичен 
протест срещу неглижирането на младата личност и липса на диалог 
със значимите възрастни- родители, учители и други авторитети за 
различните форми на насилие.

Четирима от родителите осъждат отклоняващото се от нормите 
поведение по принцип, но са склонни да омаловажават проявата на 
собственото си дете. Те са обидени, чувстват се опетнени, за проява, 
която не е толкова значителна. Един от родителите- майка на младеж, 
споделя: “Какво толкова е направил- счупил е стъкло на павилион и 
е прибрал 1 лев и някакви стотинки. .. А иначе престъпниците са на 
свобода. Един ми блъсна колата и каза да се благодаря, че ми е дал 
10 лева за щетите и да не се оплаквам на полицията, защото само 
лошо ми се пише... ”  Друг родител- баща на девойка, участвала в 
побой, казва: “Това, че са се сбили е лошо. Обаче как да се оправят 
помежду си като само насилие и кървища гледат по телевизията. 
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Аз не съм я учил така, но вината не е моя. ”  Трети родител- майка, 
която сама възпитава дъщеря си, абдикира от родителските си 
задължения и цитира бащата на момичето: “Нали съм ти казал, 
че нищо добро няма да видиш от нея”, като казва, че е по- добре 
общественият възпитател да й въздейства, защото тя(майката) няма 
авторитет. Друга майка споделя: “Дъщеря ми е наивна. Тя открадна, 
за да може приятелката й да купи лекарства за болната си майка. 
Така сме я възпитали, да помага на нуждаещите се. Ние не сме 
виновни, че светът е извратен...” Изводите, които се налагат са, че 
родителите търсят външен контрол- от институциите и държавата 
при възпитанието на децата. Те прехвърлят част от отговорностите 
си на представителите на тези институции и насочват недоволството 
и агресията си пак към тях. Така влизат в порочна система, от 
която трудно могат да излязат. Освен това се налага тенденцията, 
справянето с проблемите на юношеството да е оставено в ръцете на 
единия родител- майката. Бащата или пътува, или работи до късно 
и не се включва във възпитанието на детето, или, ако са разведени 
с майката, не се интересува от него. Наблюдава се синдрома на 
“липсващия баща”  при повече от 50% от децата с отклоняващо се 
поведение.

Само един родител-майка, споделя, че вижда вината в себе си, 
че не може да отделя време за дъщеря си и да говори с нея. Оставила 
е проблемите с възпитанието на майка си и приятеля си, който не е 
бащата на момичето. 

Изследваните младежи, споделят, че проявите им са 
неправилни. Те съжаляват, че се е стигнало до институционално 
наказание. Петима от тях не са изплашени от наложените мерки- 
възпитателно дело, назначен обществен възпитател и консултации 
в ЦСП. Проявите им са свързани с обсебване и повреждане на 
имущество, побой, разпространение на наркотици и др.

Двама младежи считат, че са постъпили правилно като 
са прибегнали до физическо насилие. Те споделят: “Аз имам 
достойнство и не може някакъв нахалник да ме обижда и да ме 
псува, особено на майка. Ако има друг такъв случай, пак ще го бия, 
но........... без свидетели. Защото това е справедливо.” 
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Общото мнение е, че не е правилно да се прибягва да бой, но 
често той е средството за възтържествуване на справедливостта.

Количественият анализ на данните показва ръст на 
противообществените прояви. Качественото изследване насочва 
към ценностните дефицити при юношите. По правило младите хора 
се стремят към норми, които утвърждават тяхната самостоятелност 
и укрепване на личното достойнство. Когато тези потребности се 
пренебрегват, те вземат удовлетворяването им в “свои ръце”, като 
се придържат към усвоените в семейството и обществото модели на 
поведение, а те често са отклоняващи се от нормите. При юношите 
преходът от импулсивно желание към действие е много бърз и те 
са уязвими в стремежа си да израснат като личности в общество, 
лишено от сигурност и утвърден правен ред.

Оказва се, че за тези юноши “улицата” е основния учител. 
Ето изповедта на един 17-год. младеж: “От десетгодишен живея на 
улицата. Там се чувствам свободен. Майка ми знае, че не може да ме 
спре. Аз съм се метнал на нея. Като бях малък я видях как се сби с 
4-ма германци, които й се изрепчиха. На улицата се пазим взаимно. 
Там всеки те познава. Ако някой почне да “ми се набира” първо му 
говоря спокойно, но не винаги става... Когато те причакват- един с 
бухалка, друг с нож, а трети с бокс, ги помилаш, за да не те пречупят. 
Няма друг начин. Полудявам когато някой ме псува...Ако съм баща, 
ще пускам сина си на улицата- да се учи да се справя сам. Ако е 
момиче, работата е по-сериозна, по-сложно е. Момичетата не могат 
да се справят сами...Спасявал съм с бой три живота. И баща ми е бил 
бияч. Сега работи и го раздава по-спокойно...”

Тези думи не се нуждаят от коментар. Изследващият си дава 
сметка, че  споделянето може да съдържа само част от истината, 
но и това е достатъчно, за да ни накара да се замислим за живота 
на децата извън дома. Важният извод е, че младите хора откриват 
сигурност в една несигурна и застрашаваща среда, когато разчитат 
на собствените си сили и си служат с неправомерни средства.

Друг младеж мисли, че “марихуаната не е наркотик, а средство 
за разпускане.” Важно е да не те “щипнат”, т.е. да си вземат щипка 
трева от дозата, която ти продават.
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Това споделяне потвърждава хипотезата, че юношите с 
отклоняващо се поведение не познават добре закона и неглижират 
риска от престъпването му. Когато изпаднат в беда ще търсят 
приятелите от улицата. “Нас ни знаят, като им покажа пръстените по 
ръката си, се свиват. Не ни закачат, защото знаят, че лошо им се пише. 
Майка ми, ако знае какво рискувам на улицата, няма да ме пуска да 
излизам.” Прекъснат е контактът между поколенията- на мястото на 
семейството идва улицата. Чувствата, които изследващият изпитва, 
слушайки тези откровени разкази са обич, мъка и страх. Страх 
от безпомощността, която блокира желанието за активна намеса. 
Въпросът е-намеса в какво? Вероятно има нужда от разработване 
на цялостна програма за работа с младежите на терена -  улица, 
като място за израстване и добиване на сертификат за зрялост... 
Защото младежите с отклоняващо се поведение не търсят помощ от 
родители и институции. Те разчитат да се скрият в множеството на 
улицата, или да се справят сами. Това за тях е въпрос на чест.

Боряна Чалъкова - психолог в ЦСП,
р-н Приморски
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V. Анализ на резултатите от БКО в ОУ „ Г. Сава 
Раковски” 

*ОУ „Г. С .Раковски” повече от 60 години успешно обучава 
и възпитава деца от целия град. Стремежът на ръководството и 
преподавателския персонал е пълноценното развитие на учениците 
в една позитивна и адекватна на съвремието образователна среда. 
От 2000 г.в училището се работи по дългосрочна програма за 
подобряване на училищния климат, която включва тренингова, 
дискусионна и обучителна работа с ученици, родители и учители 
на базата на проведени през 1989 и 2000 г.изследвания на училищен 
климат и агресията сред учениците.

*Настоящата качествена оценка на проблемното поведение в 
училище е продължение на цялостната дейност по посочените по- 
горе проблеми. Събирането и анализа на информацията започна със 
създаването на представителни извадки за целите на изследването 
на базата на натрупания опит, социалния и културния контекст на 
общността. Използваните методи на изследване бяха:

-наблюдение;
-интервю;
-Фокс група;
-работа по случай
*Бяха изследвани общо 92 ученика /4- 8 клас/ и 120 родители. 

От тях 53 ученици чрез интервю. Те отговаряха на въпроси, свързани 
с насилието, начина общуване в училище, семейните и приятелски 
групи. Специално внимание бе отделено на въпросите за начина, по 
който се решават възникналите конфликти както и кои са най- често 
възникващите конфликти и кое ги поражда.

Интервюираните ученици (от тях -30 момичета и 23 момичета) 
са деца с различен статус в класа- лидери, аутсайдери, отличници, 
слаби ученици, но с чести прояви на насилие спрямо съучиници; 
(психическо или физическо) с редовно нарушаване реда по време на 
учебни часове и пререкания с учители, а някой от тях с регистрирани 
противообществени прояви (3- ма седми клас и 2-ма шести- за палеж 
на лек автомобил и 3- ма- 2 момичета и едно момче за кражба на 
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хладилни стоки от магазин), някой от тях са с наказания за рушене 
на училищно имущество.

*Във Фокус групите бяха включени 30 ученика.
-9 в група 6- ти клас (ученици с наказание от Педагогическият 

съвет за прояви на агресия спрямо съученици. (момчета); 
-11 в собствена група от момчета и момичета 6- ти,7-ми, 8-ми 

клас с прояви на агресия спрямо съученици, поведенчески проблеми, 
проблеми в общуването с учители и родители;

-10 в група 5- ти, 8-ми клас (момчета и момичета станали обект 
на агресия от страна на съучениците си). 

*Работата по случаи включва 9 ученика (8 момчета и едно 
момиче) с наказание от ПС изключвани от няколко училища за грубо 
нарушаване на училищния правилник, проблеми в общуването, 
участие в противообществени прояви.

В наблюдението и оценката на средата, участниците в 
изследването- техните нагласи, поведение и позиции в общостта 
участваха учениците от ученическият съвет на училището-3 момчета 
и 6 момичета (5-ти -8-ми клас).

Интервютата с родителите включваха отговори на въпроси 
свързани със семейата среда- общуване, традиции, проблеми, начин 
на решаване на конфликти.

Съдържателен анализ на резултатите:
Сред учениците 4- ти- 5-ти клас се очертаха няколко основни 

тенденции на проблемното поведение.
-високо напрежение и срес, свързани със претовареното учебно 

съдържание (много от тях учат по три, четири часа на ден в частни 
или училищни занимални, ходят на уроци).

-липса на умения за справяне с конфликти и общуване със 
съучениците. Най- често насилието на децата от тази възраст започва 
по съвсем обикновени и незначителни поводи. Неумението им да се 
изслушват, да проявяват разбиране и да приемат различна от своята 
гледна точка води до разрастване на проблемите и ескалиране на 
напрежението.

-родителите често нямат представа за атмосферата, в която 
живее и учи детето им. Момичетата по- често от момчетата 
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споделят в къщи какво се е случило през деня, но информацията 
често е изкривена и пречупена през призмата на собствените им 
възприятия.

72% от изследваните ученици споделят, че се чувстват защитени 
в училищната среда- като по- висок е процентът при момчетата 7-
ми -8- ми клас и при момичетата 4- ти- 5- ти клас. Същевременно 
доста по- висок процент деца посочват, че често се чувстват 
ядосани и тревожни в училище. Това, което най- често ги тревожи 
е големият шум, виковете помежду им при решаване на спорове 
„несправедливите обвинения”. Прави впечатление неумението на 
децата от изследваната възрастова група да изслушват чуждо мнение, 
да приемат позиции противоречащи на техните желания, както и да 
проявяват толератност към грешките на другите.

60% от конфликтите между учениците, често завършващи 
с бой или с ежедневен тормоз (обиди, подигравки, събиране 
на „групи” срещу съответният „противник”) се базират на така 
нареченото „Нехаресване”. Изрази от типа на: „дразни ме”, „не мога 
да понасям”, „направо ме кофти като го видя”- са често посочени 
отговори за наличие на конфликт. В една от Фокус групите изтъкнаха 
като неприязън и насилие над техен съученик (ежедневно- с 
обиди, присмиване и „леко пошляпване”), „че е беден и мирише”, 
става въпрос за дете от социално слабо семейство с един родител- 
безработен. 

Родителите от своя страна посочват, че най- честите спорове 
между децата им са на основа: силни- слаби ученици и момичета- 
момчета. Социалните различия и възпитанието, както и семейната 
среда не са съществени фактори при ситуациите на насилие в 
училище. 40% от родителите признават, че нямат наблюдения как  
децата им решават споровете си в училище. Почти половината 
ученици при наличие на проблем в общуването, конфликт или 
участие (пасивно или активно), в ситуации, свързани с насилие, биха 
потърсили помощ от приятели, училищен психолог- педагогически 
съветник или класен ръководител. Тези данни показват една 
тенденция на непознаване на реалностите в училищната среда и 
ежедневните проблеми на децата. На лице е голяма загриженост и 
отговорност на семейството за прехранването, училищният успех 



��

и доброто самочувствие на детето, но не и за неговото успешно 
социализиране в една различна от семейната среда. Необходимо е 
да се търсят повече възможности за приобщаване на родителската 
общност към проблемите на децата в училище. Като изолирани могат 
да бъдат посочени случаи, в които родители (или други роднини по- 
голям брат, братовчед) идват да се саморазправят с дете проявило 
насилие спрямо собственото им дете, кото прибягват до заплахи и 
физическа разправа. Макар и много рядко те съществуват, предават 
се на децата от уста на уста и се превръщат в училищен фолклор, 
обагрен в окраската на непозволеното, нередното и за съжаление 
малко “героично” поведение на по-силния към по- слабия.

Учениците с отклоняващо се поведение 7- ми – 8- ми клас най- 
често посочват като причина за своите проблеми приятелската група, 
в която искат да заемат лидерски позиции- предимно от квартала, в 
които живеят; неразбиране и липса на подкрепа на родителите или 
разногласия с учителите в училище. Липсата на родителско внимание 
по-често се посочва от учениците – 7-ми 8-ми клас, докато при по-
малките тя е все още неосъзната като възможна причина за неумение 
да се общува. В семейството предимно се обсъждат въпроси за 
оценките и успеха в училище за ежедневните потребности и по-
рядко се дискутират ситуации, качества на характера, ценностни 
системи, които биха позволили на децата да се справят адекватно в 
конфликтна среда.

Липсата на достатъчно часове в училище, които са посветени 
на личността и нейното развитие също е фактор, водещ до проблемно 
поведение. Почти всички изследвани ученици споделиха желание 
да се включат в такива часове или групи за извънкласни форми, 
където ще могат да решават проблеми на общуването по между си. 
Неумението да изказват чувства и мнения е една трайна тенденция. 
В трите Фокус групи се очертава мнението, че децата с отклоняващо 
се поведение се чувстват неразбрани от околните (и съученици и 
възрастни). Не споделят и не обсъждат какво им се случва , споровете 
решават на място, в момента- най-често с агресия. Описанието на 
отношенията им обикновенно е с изрази от типа на “а бе много ми се 
отваряше и го сритах”, “на този ръб ще му сменя физиономията”.
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 Начина на говорене и общуване на децата в групата е 
неприемлив за възрастните- родители и учители. Самите родители 
често отказват да приемат факта, че децата им пушат, тормозят 
всекидневно свои съученици. Родителите на момче- в 6-ти клас, 
което заплашва, рекетира съученици, пречи на учителите по време на 
учебните часове, разказва колко послушно и възпитано е тяхното дете 
у дома- помага в почистването, пазарува, не използва нецензурирани 
изрази и т.н. Това разминаване на поведението у дома и в училище е 
по-характерно за по-малките възрастови групи- до 5-ти клас.

45% от родителите на учениците 6-ти, 7- ми, 8- ми клас свързват 
проблемите с поведението на децата си с възрастовите особенности. 
Баща на шестокласник сподели: „Това е ужас. От една година насам 
не мога да си позная детето”. Според самото дете в семейството все 
още го смятат за малък, не му гласуват доверие -„Аз да не съм им 
някой дечко”, налагат му много забрани- за вечерен час, компютърни 
игри и др., докато на неговите приятели всички тези неща (да играе 
навън до 22,00-23,00 часа или да стои на „нощен блок” в компютърна 
зала ) били разрешени.

Други 19% споделят, че семейните проблеми са се отразили 
на поведението на детето / скандали, развод, раждане на второ дете, 
промяна на местоживеенето/.

Голяма част от родителите – приблизително 30% посочват 
средата в училище, като определяща поведението на децата. 

Те отправят препоръки за по-сериозни мерки относно 
дисциплината в училище. Родителите на по- малките ученици 
/ 4-ти, 5- ти клас/ изказват мнение, че е необходимо да се обърне 
внимание на класификацията на учителите в посока на общуването 
с учениците.

Училището не провокира агресивното поведение, но то е 
мястото, където децата обикновенно проявяват насилие. Свързано 
е с основните характеристики на училищната институция и с факта, 
че това е мястото, където много и различни деца се събират на едно 
място за продължително време.

Проявяваната от децата в училище агресия и проблемно 
поведение имат своите дълбоки причини и основания в много 
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обществени, личностни, семейни и социални фактори. Същевременно 
интервюираните родители споделиха ситуации в които техните деца 
са били агресивни и нападателни към съучениците, вследствие на 
училищни проблеми с учители. Чувствали са се несправедливо 
обвинени, обидени, засегната е била самооценката им- понякога по 
„жесток” според тях начин. В посочените случаи става дума за деца 
-4-ти, 5-ти, 6-ти клас от пълни семейства, в които изискванията и 
очакванията към детето са големи- висок успех, добро поведение, 
спорт и школи в свободното време- все неща придружени с ценностна 
система ориентирана към желание детето на всяка цена да бъде 
прието и харесвано заради постиженията си. 

Работата по случаи бе свързана с ученици 4-ти-8-ми клас с 
особено сериозни проблеми при общуването в училищна среда, 
всички те са изключвани или премествани- някои от тях по няколко 
пъти в различни училища. Две от момчетата / едното-8-ми, другото 
7-ми клас са от семейства на разведени родители и живеят при 
бащите си. Осмокласникът е в училището за втори път / от 5-ти клас 
/ и от тогава е обиколил няколко училища, без да има промяна в 
поведението му. За него сме информирали агенцията за закрила на 
детето  преди три години. Детето не подържа връзки с майка си, 
която има друго семейство и друго дете. Изключително нервно, 
избухливо, с чести прояви на агресия- към съучениците, към себе си, 
към чинове, столове и др. на бащата още в пети клас бе препоръчано 
да се обърне към специалист извън училище. Работи се с група от 
съученици за приобщаване към социалната среда както и със самото 
дете, което съзнава, че поведението му често е недопустимо. Кризите 
при него са свързани с нервни изблици, треперене, блъскане на 
предмети. Сам споделя „само да не нараня някого, като съм ядосан, 
аз затова удрям стената”. Проблем е преодоляване на съпротивата 
на останалите в класа, както и на родителското мнение, че такива 
деца „ нямат място в училище”. През годините е имало подписка от 
родители за изгонване на даден ученик от класа, ( в единия от случаите 
става въпрос за 8 годишно лице). Все още съществува отрицателна 
нагласа от страна на възрастните в  системата   (родители, учители), 
към децата с отклоняващо се поведение. Тяхното присъствие много 
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често пречи на учителите в пряката им работа, тормози съученици и 
създава напрежение. Но работейки и общувайки с тези деца, не бива 
да забравяме, че те се нуждаят от помощ, разбиране и конкретни 
действия от страна на всички институции. Настоящото изследване 
дава основание да се мисли и работи в тази насока, да  се създадат 
повече възможности за изява на тези деца в силни за тях области; да 
им се помогне да намерят своето място в системата, което все повече 
е явно, че не може да бъде постигнато единствено със средствата на 
училището, учебните програми и местенето от училище в училище. 
Учениците са единодушни, че училището трябва да се отвори към 
нови форми и методи на общуване, обърнати към личността на 
ученика, защото, както заяви една осмокласничка (загасила цигара 
във врата на свой съученик): „Толкова много неща ни интересуват, а 
няма с кого да говорим”. 

Педагогически съветник: М. Габровска

VI. Анализ на БКО в VІІ СОУ “Найден Геров”

В училището се обучават общо 1142 ученици в 44 паралелки 
и две подготвителни групи. Разпределението им е съответно: 391 в 
начален училищен етап, 313 в среден курс и 394 в гимназията. С тях 
работят 81 педагогически специалисти.

За целите на настоящото изследване са използвани 
полуструктурирани и структурирани индивидуални и групови 
интервюта и фокус-групи.

Обхванати са 110 ученици от ІV до ХІІ клас, 35 родители и 32 
учители, които преподават в различните степени на образованието. 
Включени са в изследването на случаен принцип.

От учениците в изследването са включени 9 випуска по около 
10-12 ученика от випуск. Въпросите към учениците са в две посоки: 
взаимоотношенията вкъщи и в средата на връстниците. Предвид 
целите на изследването, генезисът на отклоняващото се поведение 
при децата в днешно време, въпросите към учениците изследват 
семейната среда в контекста на правата и задълженията на членовете 
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на семейството, пътища за решаване на конфликтите в семейството 
и отношението на родителите към закона.

Първата група въпроси към учениците, касаещи семейството, 
обхващат правата на децата и родителите, техните задължения и 
“договорените” от всички членове на семейната система правила 
вкъщи. По отношение на личните си права вкъщи, интервюираните 
ученици разпределят отговорите си в следните области: 

*права, свързани с удовлетворяването на физиологичните 
потребности 

Петокласник: Имам право да ям, да спя, да се къпя;
*права, свързани с личната неприкосновеност
Шестокласник: Имам право на собствена стая.
Шестокласник: Имам право на тайни.
Шестокласник: Имам право на тайни от татко.
Седмокласник: Вече имам право на малко повече самостоятелен 

живот в сравнение с преди.
Деветокласник: Имам право да каня когото си искам в моята 

стая;
 *право на избор
Петокласник: Имам право да избирам дали да седна на 

компютъра или не. Никой не ме задължава да го направя.
Седмокласник: Имам право да избирам приятелите си.
Деветокласник: Имам право да избирам какво да правя.
 *право на мнение
Шестокласник: Имам право да изразявам личното си мнение.
Десетокласник: Имам право да присъствам, когато се вземат 

решения вкъщи.
Единадесетокласник: Имам право да казвам винаги какво 

мисля.
По отношение на личните права вкъщи съществува тенденция 

за промяна: от права, свързани с удовлетворяване на физиологичните 
потребности, при по-малките ученици към права, свързани с личната 
неприкосновеност, правото на мнение, на участи, на избор. Между 
30 и 50% от интервюираните по випуски отговарят, че имат право на 
всичко, което би могло да означава, че им е трудно да идентифицират 
своите права в рамките на семейната система.
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По отношение на правата, които родителите имат, се забелязват 
следните посоки, свързани с взаимоотношенията между родителите 
и децата:

 *да съветват децата си
Петокласник: Мама има право да ме съветва и да ми казва кое 

е по-добро за мен.
Седмокласник: Родителите ми имат право да ми обясняват кое 

е правилно и кое не и да ми дават варианти.;
 *да изискват от децата си
Петокласник: Мама има право да ми забранява.
Шестокласник: Мама има право да нарушава спокойствието 

ми.
Единадесетокласник: Родителите ми имат право да ми 

забраняват разни неща, да ме карат да правя разни неща, които ще 
са ми полезни после, а аз все още не го осъзнавам.;

 *да налагат наказания
Шестокласник: Родителите ми имат право да ме наказват за 

лоши оценки.
Единадесетокласник: Те имат право да не одобряват 

поведението ми, ако то е неуместно.;
 *да вземат решения
Седмокласник: Родителите имат право да решават за себе си и 

да ми помагат в моите решения, когато не съм права.
Седмокласник: Те имат право да избират вместо мен, защото 

съм непълнолетен.
Останалите права на родителите, през погледа на децата им, са 

свързани с личните им потребности и в голямя степен са проекция 
на един доста често срещан, за съжаление, родителски образ- зает, 
уморен, безучастен по отношение на детето:

Петокласник: Баща ми има право да прави каквото си иска и да 
се появява когато си иска.

Шестокласник: Той има право на всичко , без личното ми 
пространство.

Седмокласник: Баща ми има право да седи на фотьойла и да 
гледа ТV.
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Осмокласник: Има право да се държи просташки.
Осмокласник: Да си говори както си иска.
Деветокласник: Баща ми има право да гледа спорт.
Десетокласник: Ами те са ми родители. Значи имат право на 

всичко.
Единадесетокласник: Баща ми има право да си почива и да 

разтоварва...И да спи.
Дванадесетокласник: Да бъде “банката”.
От направените интервюта се очертава картината за представата 

на родителите за родителската им роля. По-скоро майките са онези, 
които влизат в някакъв диалог с децата, задават въпроси, помагат 
в подготовката на уроците при по-малките ученици. Бащите са 
дистанцирани, неучастващи, „изключени”. Техните отговорности 
се свеждат до ходенето на работа и „изкарването на пари”. Между 
20 и 30% са отговорите по випуски, които определят правата на 
родителите като „всякакви” или родителите като имащи право на 
„абсолютно всичко”.

Следващата група въпроси касаят задълженията на децата 
и родителите вкъщи и в известна степен потвърждава картината, 
получена от въпросите за правата. Според интервюираните ученици, 
техните задължения вкъщи изглеждат така:

Петокласник: Длъжен съм да правя това, което родителите 
ми кажат, но ако ми харесва. Мама е длъжна да чисти и готви, а 
какви са задълженията на тати, честно казано, не знам. Нали той 
върши голямата работа: ходи да работи. /Забележка: Майката сащо 
работи./

Петокласник: Обичам да чистя понякога. Длъжен съм да пазя 
тишина. Да не пускам силна музика, защото баба се дразни. Мама 
е длъжна първо да се преоблече след работа и после да приготви 
вечерята и разни други женски неща. Баща ми е длъжен да пуши 
цигари, да оправя колата...Сигурно има и някакви други мъжки 
задължения.

Петокласник: Честно казано нямам представа какво баща ми 
трябва да прави вкъщи.

Шестокласник: Те са длъжни да работят и да ми обръщат 
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внимание, да ми помагат... / Забележка: Често срещан отговор при 
учениците ІV-VІ клас /

Сред често срещаните задължения при по-малките са грижите 
за домашния любимец, а при по-големите се появяват задълженията 
за подреждане на стаята или вземането на по-малък брат/сестра от 
детската градина.

При седмокласниците често се срещат отговори като: „длъжен 
съм да ям по три пъти на ден”, „да се грижа за личната си хигиена”, 
„да съм на разположение, когато имат нужда от мен”, „да си уча 
уроците”. При учениците от VІІІ-ХІІ клас най-често задълженията 
вкъщи се свеждат до собствената стая и реда в нея. По-рядко се 
срещат формулировки като: „длъжен съм да уважавам родителите 
си и да се вслушвам в техните съвети”.

На въпроса дали в семейството съществуват някакви правила, 
които да са договорени между всички негови членове и да се 
спазват от всички, родители и деца, се получи следната картина на 
отговорите:

Петокласници:
Мери си приказките!
Не говори, докато гледам моето любимо предаване!
Не говори глупости!
Къщата трябва да е подредена!
Не влизай с обувки вкъщи!
Може да се казват истини, но не бива да се обиждаш!
Шестокласници: Уважението към храната /салфетки и т.н./
Чистим заедно!
Вечеряме заедно! Изслушваме се, докато говорим.
Компютърът се изключва в 23,30!
Сестра ми сама си подрежда играчките!
При по-големите ученици се появяват формулировки като: „да 

се уважаваме взаимно”, „да се съобразяваме един с друг”, без да се 
конкретизира в какво точно се изразява това. Между 30 и 40% от 
отговорите на този въпрос показват, че липсват договорени правила, 
които всички членове на семейството да спазват: „Нямаме такива 
правила.” или „Всеки си прави каквото си иска.”
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След въпросите, свързани с правата и задълженията вкъщи, 
беше поставен въпроса за начина, по който се решават конфликтите 
вкъщи. Преобладават отговорите, според които конфликтите вкъщи 
се решават чрез говорене:

Петокласници: Разговаряме и оправяме нещата.
Сядаме на масата и говорим.
С говорене. Всички заедно.
Шестокласник: Мирно, кротко, като си говорим.
Не липсват и отговори от друго естество:
Петокласник: С разговори на четири очи. Чат-пат и шамари. 

За стимул.
Шестокласници:
Трудно. С компромис от мама и по-рядко: от тати.
С викане и наказания за мен: без компютър или телевизия, без 

излизане или като ме изпитват всеки ден.
Седмокласник: С родителите винаги става от мухата слон. 

Не ме разбират, понякога се налагат, стигаме до скандали и ако аз 
накрая се извиня, всичко се оправя...

С увеличаването на възрастта, все повече от интервюираните 
ученици заявяват, че решават конфликтите вкъщи като разговарят 
с родителите си, но често тези разговори приключват с компромис 
от страна на децата, постигнат с цената на манипулация и товарене 
с чувство за вина. Нерядко участниците в тези „разговори” са 
обидени един на друг и следва някой, най-често децата, да се 
извинят на родителите. Обикновено при по-големите разговорите 
се изразяват във викане или надвикване. Често „разговорите” са 
просто родителски монолози за личния опит и за „пътя, по който си 
тръгнал, аз от там се връщам”. Конфликтите с братята и сестрите се 
решават или чрез арбитър-възрастен или чрез проява на насилие от 
страна на по-голямото дете.

За целите на изследването беше включен и въпрос за 
отношението на родителите към законите и правилата в държавата. 
При по-малките ученици най-често срещаният отгвор е: „Законите 
трябва да бъдат спазвани.”, а при по-големите: „Ние ги спазваме, 
другите-не.” При задаване на конкретни помощни въпроси се получи 
следната картина: да се пресича понякога на червено „е нормално”; да 
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се изхвърли нещо на земята, а не в кошче-„това всички го правят”; да 
се шофира без колан или да се говори по мобилния телефон, докато се 
шофира-също. Един единствен от интервюираните твърди, че баща 
му винаги спира колата, когато му звънне мобилният телефон.

Петокласници: Уж спазват правилата. Средна работа. За мен 
минаването на червено не е голямя работа. Тати минава на червено 
и кара без колан.

Когато по новините дават за трафик и дрога си замълчават. 
Когато става въпрос за убийство, много се възмущават.

Шестокласници: Много хора не спазват законите и така 
държавата ще се провали.

Осмокласници: Баща ми псува полицаите. Не ги интересува 
политиката. Баща ми има дискотека и като проверяват за шум-
ги псува. Баща ми не спазва правилата: завива без мигач, кара без 
колан, говори по телефона. Спряха го полицаи, глобиха го... Сега се 
продължава по същия начин.

Единадесетокласник: Майка ми спазва правилата, баща ми-не, 
ако сме на печалба от това. 

Всекидневно децата са свидетели на поведенчески модели, в 
които не се спазват правилата. Правните норми се делят на такива, 
които спазваме /например: не убивай!/ и други, които всички 
нарушават и нарушаването им се превръща в норма.  При очевидно 
за децата неспазване на правни  норми от страна на родителите, 
възрастните оценяват себе си като спазващи законите, а другите 
хора-като нарушаващи ги.

Предвид целите на изследването, генезисът на отклоняващото 
се поведение при децата в днешно време, въпросите към учениците 
изследват и приятелската среда на връстниците в контекста на 
нормите на взаимоотношения, пътища за решаване на конфликтите 
с връстниците, отношението към закона, както и поведението при 
тормоз, унижение или предлагане на дрога в качеството на жертва 
или свидетел.

Изследването показа, че трудно се дефинират правилата и 
нормите в неформалната /приятелска/ група. Те са пределно общо 
формулирани: от „Приятелите са за това, за да си помагат”-при най-
малките до „Бъди искрен и откровен!”-при по-големите момичета и 
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„Съобразявай се с другия и не накърнявай достойнството му!”-при 
по-големите момчета. При по-малките често се среща отговор: „Ние 
нямаме правила”. В V-VІ клас: „Не се караме за глупости! Кой на 
кого какво дал или кой какво има...” В VІІ-VІІІ клас: „Защитаваме 
се! Ако на някого му се отварят, отиваме цялата компания и го 
подкрепяме. Ако се наложи, се бием за него!” Това са отговори на 
деца, за които неформалната група е мощен фактор за приемане 
и харесване, тъй като диалогът с родителите вече е прекъснат. В 
училището учат не само деца от квартала, а и от целия град и в този 
смисъл неформалните групи не са толкова мощен фактор, както в 
„кварталните” училища. Прави впечатление, че липсват ясни правила 
и норми на взаимоотношения с връстниците в училище.

Следващият въпрос касае отношението на интервюираните 
ученици и техните приятели към правилата и нормите, които 
възрастните създават, разделени в две категории: родители и 
учители. Изследваната целева група е във възраст, в която все повече 
се повиша значимостта на връстниците за сметка на значимите 
възрастни, родители и учители. Това се проектира и върху отговорите 
на въпросите.

Петокласници: Ужас! Много мразя правилата! Няма смисъл от 
тях. Не ни се позволяват неща, които са важни за нас. Например да 
изляза с приятели. Учителите нямат право да ни нареждат. Ще го 
направя, ако са учтиви.

Учителите използват правила, които не ни влияят много, 
защото сме свикнали да ни заплашват, че ще ни накажат, но не го 
правят. И така...

Шестокласници: Родителските правила са глупави. Ранният 
час... Нямат ни доверие.

Седмокласници: Ограничават ни повече, отколкото трябва. 
Страхуват се от новите ни запознанства.

Не е справедливо да определят приятелите ми.
Осмокласници: Естествено, че няма да спазваме родителските 

правила. Абсурд е „да не сядаш на компютъра”! Крадат ми мишката. 
Бяха ми сложили парола. Аз я разбрах. Забраняват ми да излизам, а 
после ме питат защо не излизам!?
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Дветокласници: Някои правила са безмислени. Казват ти да не 
пушиш, а те застават пред тебе и пушат.

Единадесетокласници: Някои са добри и стойностни, други-
не. Преценявам... 

За учителите, много зависи кой е учителят. Ако е с добър 
подход, се съобразявам. Ако ми го налагат, не го спазвам. 

А ето как изглеждат „работещите” правила, създадени от 
родителите, които интервюираните ученици биха създали като 
правила и за своите деца, когато станат родители:

Шестокласници: Уважението е много важно!
Да си помагаме в семейството!
Седмокласници: Имам мнение, казвам го, вие решавате.
Не мързелувай! Довършвай нещата!
Десетокласници: Мисли преди да действаш!
Единадесетокласници: Когато кажа „не”, значи „не”
Давай най-доброто от себе си!
Няколко примера за „работещи” правила, създадени от 

учителите:
Петокласници: Не прекалявай!
Влизай редовно в час!
Шестокласници: Да се уважаваме взаимно!
Седмокласници: Всички правила са логични: например да не 

говорим по време на час, за да разберем и запомним повече в час или 
как да ни е по-лесно да учим по математика.

Единадесетокласник: Уважение, макар че повечето не го 
спазват / Забележка: Уважението е най-често срещаната дума! /

Отношението към правилата, създадени от възрастните се 
обвързва с категорията „уважение”. Уважението към личността на 
учениците предпоставя съобразяване с правилата на общуване, 
създадени от техните учители. За съжаление, това е по-скоро 
изключение. Налице са „неизпълними” правила, тъй като самите 
възрастни ги нарушават или налагат неадекватни изисквания. Това 
води отново до превръщането на не спазените правила в норма, както 
по отношение на родителите, така и по отношение на учителите.

Що се отнася до отношението към законите и правилата в 
неформалната приятелска група, картината изглежда по следния 
начин: 
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На въпроса как бихте реагирали, ти и твоите приятели, ако 
станете свидетели на нарушаване на закона, 50 % от петокласниците 
биха се обадили по телефона на полицията. Показателно е, че 
останалите биха си тръгнали или избягали, без да се намесват по 
някакъв начин, защото това е най-безопасният, според тях, начин на 
поведение в такива ситуации. Повечето биха споделили с родителите 
си какво са видели. Що се отнася до родителската реакция, 
интервюираните твърдят, че повечето родители биха се притеснили 
за безопасността на децата си и много малко от биха ги запитали: 
“Ти как реагира? Защо не се обади в полицията?” и пр.

При VІ, VІІ, VІІІ клас намеренията за намеса при нарушаване 
на закона и правилата се повишават при следните условности: 
повече биха се намесили, ако нарушаващият правилата е познат или 
близък човек, например ако някой шофира без колан или говори по 
телефона, докато шофира. Повечето биха се обадили на полицията 
или на бащите си, ако станат свидетели на кражба. Отново се 
налага мнението, че хвърлянето на отпадък или угарка от цигара не 
нарушаване на правилата, защото”всички го правят” и не се налага 
и предполага намеса в такива ситуации. 

При учениците в гимназиална възраст тенденцията към 
пасивност, ако нарушаващите правилата са непознати, се утвърждава 
като норма. Присъстват, разбира се и отговори от типа: “Ще се 
обърна към съответните органи.” или “Ще се обадя в полицията”, 
но те не са преобладаващи. Повечето биха спестили на родителите 
си видяното. Момичетата са по-склонни да споделят с родителите 
си, ако станат свидетели на извършване на престъпление. Някои ще 
запазят преживяното за себе си, за да “не тревожат родителите” си.

Очевидно мотивът за намеса, ако станеш свидетел на 
нарушаване на правилата и законите, зависи от вида на нарушението. 
Има правила, които според интервюираните се нарушават от всички 
и намесата в такива ситуации е безпредметна. В “по-тежки” ситуации 
като грабеж, например, основен мотив за ненамеса е страхът от 
последствията за свидетеля. Онази част от интервюираните, които 
твърдят, че ще се обадят на полицията, често не посочват на кого 
точно в полицията или конкретен телефон за такива случаи. Само 
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най-големите, ХІ-ХІІ клас, са наясно, че ако станат свидетели на 
престъпление и се обърнат към полицията, това означава, че ще 
трябва да й сътрудничат впоследствие: да дадат писмени показания, 
да свидетелстват в съда и прочее.

Въпросът за поведенческите стратегии в конфликтни ситуации 
с приятелите от неформалната група раздели отговорите в две 
посоки: как решаваме конфликтите в приятелската група и как 
решаваме конфликтите си с другите. При по-малките конфликтите 
се разрешават чрез “говорене, но понякога се сърдим, ако е доста 
сериозно, после се извиняваме и се сдобряваме”, тъй като обикновено 
“с приятелите се караме рядко и то за глупости”, с другите момчета, 
обаче, често “се стига до бой, ритници, обиди: балък ,бавен, тъп...” 
или “тъпачка, кучка , мърла”. При конфликти при по-големите: “тъпа, 
грозна, идиот, кретен, педал...”  Гимназистите залагат на диалога 
помежду си, понякога и на по-високия тон; често си изпращат и 
“дълги, обяснителни sms-и”, защото “един хубав sms винаги оправя 
нещата”. 

Когато обаче някой от приятелската група е в конфликт с друг 
човек, групата се консолидира и подкрепя засегнатия групов член по 
всякакъв начин.

Осмокласник: Ако някой се отваря на някого, отиваме всички 
и го счупваме.

По отношение на психическия тормоз, въпросите бяха в 
три посоки: някой проявявал ли е психически тормоз към теб, ти 
към някого и как би реагирал, ако станеш свидетел на психически 
тормоз. Интервюираните петокласници посочват два източника 
но психически тормоз:  връстниците и братята и сестрите вкъщи. 
Повечето не смятат, че до момента са били жертва на тормоз или 
са причинявали такъв. Предпочитат да се намесят, ако станат 
свидетели, само ако човекът е близък. Често смятат, че ненамесата 
е по-безопасното поведение в такива ситуации. Някои биха отишли 
“да успокоят жертвата”.

Седмокласниците определят обидните думи към съученичка 
/например: курва/ като проява на психически тормоз. Да изпращаш 
някой да ти купува закуска от лафката-също, както и “джобенето” за 
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стотинки и заплахата с бой. Биха се намесили и защитили жертвата, 
но не и ако тормозещият е по-голям, защото намесата ще бъде 
безпредметна. Не посочват търсенето на помощ в такива ситуации 
като решение. 

С повишаването на възрастта, намерението за намеса в 
ситуации на психически тормоз се увеличава.

Деветокласник: Не бих оставила пред мен някой да психира 
някой друг.

Единадесетокласник: Обиждала съм преди... И съжалявам... 
Сега винаги се намесвам и не позволявам някой да тормози друг. 
Това е гадно!

Другата група въпроси касаят унижението в три посоки: бил 
ли си жертва на унижение, как ще реагираш, ако станеш свидетел 
на унижение, какво е за теб унижение. Част от по-малките ученици 
не се самоопределят като жертви на унижение, но по-голямата 
част смятат, че са били жертви на унижение от съученици, братя, 
сестри. За унижение определят обиди като “тъп , дебел” или други 
оценъчни думи, свързани с начина, по който изглеждат. Те биха се 
намесили, ако унижават техен близък или приятел, и биха пасували, 
ако е непознат. За унижение определят подигравката, злепоставянето 
пред много хора, разкриването на тайни или разказването на неверни 
неща, предателството; унижение е “дори когато някой ти забележка 
пред другите и говори за твоите грешки публично, засрамва те пред 
приятели или пред други хора”. 

Седмокласници: Много е гадно като ми кажат “кривоглед”.
Когато ми викат “джудже”.
Чувствам се ужасно, когато някой ме гони да ме бие или 

ограничава моите желания.
Седмокласниците определят унижението като “обидни за теб 

думи” или “когато някой за твоя сметка се прави на много велик”. 
Беззащитността в ситуации на унижение намалява при по-големите 
ученици и те декларират готовност за активна намеса в такива 
ситуации. За гимназистите унижението е “незачитане на личните 
права, смачкване на достойнството”, “да се чувстваш неловко, 
засрамен, опетнен”, “да се чувстваш маловажен, обиден, оклеветен”, 
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“с накърнено достойнство и самочувствие”. Тези състояния не са 
им чужди, поради което биха се намесили и защитили жертви на 
унижение.

Последната група въпроси касаят поведението на 
интервюираните по отношение на предлагането и приемането на 
дрога, както и ако станат свидетели на такива събития. В голямата 
си част интервюираните, независимо от възрастта, заявяват, че ще 
откажат, ако някой им предложи дрога. Присъстват и мнения като 
“зависи”. Малките ученици понякога биха приели, “за да избягат 
и да я изхвърлят после”. Очаква се, че дрога биха предложили 
големите, а те са по-силни и с тях не е добре да се спори и да им 
се противопоставяш. Малките се страхуват и да се намесят в 
ситуации, в които станат свидетели как някой предлага дрога на 
друг. Предпочитат, ако потърпевшия е приятел, да поговорят с него 
после, насаме. А ако предлагащият е приятел-да се дистанцират от 
него. 

При по-големите ученици категорично присъства поведението 
на дистанциране както от предлагащите, така и от употребяващите 
дрога. Често се смята, че смисъл от намеса и помощ за тези, които 
са решили да употребяват-няма; че това е лично решение и едва ли 
може да бъде променено от страничен човек. 

По отношение на целевата група възрастни: родители и 
учители /които също са и родители/, зададените въпроси обхващаха 
взаимоотношенията им с децата, между децата, пътищата за 
решаване на конфликти, диалогът с различните институции.

Интервюираните представители на учители, съответно 
в начален, среден и горен курс определят взаимоотношенията 
между родителите и децата като”авторитарни, недостатъчни, 
неползотворни”. Около 20 % от учителите в начален курс смятат, 
че “все още липсват сериозни конфликти между родителите и 
децата” и определят родителите на най-малките като “загрижени 
и внимателни”, макар че “често не знаят как да подходят, когато 
децата се държат нагло и се инатят”. Някои от учителите определят 
отношенията между родителите и децата като”формални и 
повърхностни, основани на материални стимули”. Учителите от 
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среден курс смятат, че родителите са “твърде заети, отдадени на 
работата си, нямащи време за децата си”; “свеждат грижата по децата 
до физическото оцеляване, но не и диалог с децата”. Учителите в 
гимназията определят отношенията между родителите и децата 
преди всичко като “епизодични, формални, лишени от доверие, 
разбиране и диалог; повърхностни, проблемни”. Повечето учители 
смятат, че често знаят за децата повече от техните родители.

Относно моделите за решаване на конфликти, учителите 
смятат, че родителите решават конфликтите с децата си чрез:

Учители НК: Чрез наказания и “подкупи”.
Чрез налагане на волята си, наказания, материални облаги.
Никак... Или наказания, материални облаги, налагане на волята 

си.
Чрез караници, наказания, лишаване от нещо любимо. Често 

проблемите просто остават неразрешени.
Учители СК: Бягат от проблемите, не ги разрешават, заобикалят 

ги.
Спорят, дебатират. Диалог липсва, докато с времето конфликтът 

се тушират... Или с бой.
Родителите решават, децата се подчиняват.
Изнервени от всекидневието повечето родители не намират 

удачния начин за контакт с децата. Някои се предоверяват, а други 
използват сила. 

По-скоро с наказания, отколкото с разбиране на проблемите 
им.

Като че ли агресията на родителите към децата се увеличава. И 
децата стават по-агресивни към съучениците си. 

Чрез физическо насилие. Понякога с разговори или с 
наказания.

С наказания, а не с разговори, водещи до преодоляване на 
конфликта. Не проявяват разбиране.

Учители ГК: По различен начин, зависи от манталитета. 
Понякога чрез разговори, но много често и чрез санкции и 
наказания.
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Често силово, налагайки собственото мнение, без да имат 
предвид факта, че детето също е личност.

Най-често от позицията на силата.
Като прехвърлят родителските си задължения на обществото.
С наказания, с мълчание... По-интелигентните: с разговори.
Едни: чрез санкции и наказания, други: със сериозни разговори, 

а трети: не ги решават.
Относно начина, по който децата в училище решават 

конфликтите помежду си, учителите на най-малките смятат, че това 
става основно по два начина: чрез агресия, бой, размяна на обидни 
думи, саморазправа или чрез посредничеството на възрастен: 
учител или педагогически съветник/психолог. Учителите в среден 
курс смятат, че децата решават конфликтите помежду си чрез 
агресия, демонстриране на физическо превъзходство, насилие. Те 
смятат, че част от междуличностните конфликти остават скрити 
за учителите. Учителите в горен курс също смятат, че учениците 
решават конфликтите силово, чрез агресия и физическо насилие. 
Често помежду си, без да търсят помощ и посредничество.

Що се отнася до диалога на родителите с институциите, 
повечето учители смятат, че родителите не търсят помощ и подкрепа 
от институции извън училище. Налични аргументи: “Те повече 
раздухват проблема, липсва истинска загриженост, отбиват номера 
и отчитат дейност...” или просто “Не търсят помощ, защото повечето 
родители предпочитат да не виждат проблема и да се скрият от 
него”; “Предпочитат да се обърнат към класния ръководител или 
педагогическия съветник, а не към институция извън училище”; 
“Обръщат се рядко към други институции, защото им нямат 
доверие”; “В краен случай се обръщат към полицията”. В около 5% 
от отговорите на този въпрос се срещат институции като Отдел за 
закрила на детето или полиция. Други институции извън училище-
не присъстват в отговорите.

Само един от интервюираните учители в начален курс твърди, 
че родителите по своя инициатива търсят контакта с училището. 
Повечето смятат, че това става рядко или много рядко. Това се 
подкрепя и от учителите в среден курс, където родителите търсят 
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контакта с учителите само когато са засегнати интересите на детето 
им. За учителите в гимназията интересът на родителите към училище 
се проявява много рядко или само в края на срока или годината.

Интервюираните родители най-често определят 
взаимоотношенията си с децата като приятелски. Налице са и пределно 
общи отговори: “като при всички други”, “нормални”, “добри” 
отношения. Родителите най-често смятат, че решават конфликтите с 
децата си чрез разговори. Някои споделят в тези разговори “случки” 
от своя живот. Други определят тези разговори като “сериозни”. 
Същите тези родители заявяват, че децата им решават конфликтите 
си като карат и после се сдобряват, “карат се, викат и накрая всичко се 
оправя”. При по-малките се налага и посредничеството на родителя 
за разрешаване на конфликтите между децата вкъщи. Някои просто 
разделят двете деца в две различни помещения, за да “си помислят 
сериозно”. Това изчерпва семейните стратегии за решаване на 
конфликти. В повечето случаи родителите не знаят от децата си 
как се справят с конфликтите в училище, в средата на връстниците. 
Твърдят, че децата им не разказват за това. Предполагат, че това става 
с викове и крясъци, понякога с бой. Някои се надяват това да става 
с разговори. С приятелите- с дълги разговори, докато се стигне до 
разрешаването на проблема. Сред интервюираните родители няма 
такива, които да са се обръщали към извънучилищни институции по 
проблеми, свързани с техните деца.

Педагогически съветник - Светлана Банова
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VIІ. Анализ на резултатите от БКО в ІV ЕГ

В ІV ЕГ “Фредерек Жолио- Кюри” в настоящата учебна година 
учат 784 ученика: 499 момичета и 285 момчета.

Семействата на болшинството ученици са представители на 
средната класа- лекари, юристи, учители и представители на дребния 
и среден бизнес. Профилът на учениците от ІV ЕГ се характеризира 
с високо ниво на претенции, насоченост към постижения, желание 
за висок училищен успех и изяви във песенните, танцовите и 
театралните фестивали. Болшинството от тях смятат, че “да бъдеш 
от ІV ЕГ е въпрос на чест”, защото е едно от престижните учебни 
заведения в града.

 Бързата качествена оценка на риска беше извършена сред 
ученици от четири випуска- осми, девети, десети и единадесети 
клас. Обхваната е възрастовата група от 14 до 18 години. Учениците 
от 12 клас не бяха включени по две причини:

1. Те са навършили пълнолетие и носят пълната 
отговорност за поведението си пред закона.

2. Нагласите на дванадесетокласниците са свързани с 
техните планове за кандидатстване в и извън страната и проблемите 
на училищната общност остават за заден план.

Проведени бяха 84 интервюта и 4 фокусни групи, които 
обхванаха общо 96 ученика ( 31 момчета и 65 момичета- 
съотношението момчета/момичета в училището е приблизително 
1 към 2.5 за осми, девети и десети клас, и 1 към 2 за единадесети 
клас в полза на момичетата). В процеса на изследването в ролята 
на интервюиращи се включиха и 5 “връстника”, участници в СИП 
- Здравно  образование в ІV ЕГ. 

Проблемните области обхванати в изследването са: знания 
за параметрите на противообщественото поведение, познаване на 
общоприетите норми и правила на поведение, нагласи и умения 
за спазване правилата, приети в семейната и училищна общност, 
модели за справяне с конфликтни ситуации, нормотворчество в 
приятелската група и отношение към тези, които не спазват нормите. 
Особено място имаше въпросът, свързан с търсене на помощ при 
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заплаха за собственото здраве и отнемане на имущество, за да се 
видят нагласите на младите хора за взаимодействие със системата на 
отговорните за проблема на отклоняващото се от нормите поведение 
институции.

От изследваните ученици 95 % имат знания за норми, 
правила и закони.  Само 5%  от осми клас не са много сигурни, 
какво включват тези понятия, защото вкъщи и в училище не е 
дискутирана темата. Дори наличието на малката група “незнаещи” 
поставя въпрос за информирането на младите хора за същността и 
необходимостта от нормите в социалната общност.

На въпроса кои прояви са противообществени повечето от 
интервюираните посочват:

100% - кражбите на имущество-предимно мобилни телефони, 
но и маркови дрехи и скъпи вещи, 

95% - физическо и психическо посегателство върху личната 
неприкосновеност- като в групата на учениците от ІVЕГ за разлика 
от младежите от ЦСП противообществена проява е и психическия 
тормоз,

80% - заплахи за физическо насилие,
65% - повреждане на материалната база (лична и обществена) 

в и извън училище.
При отговорите не се наблюдава възрастова диференциация.
На въпроса, били ли са свидетели на противообществени 

прояви, 100% отговарят утвърдително, като 20% от тях посочват 
събития извън училище, а останалите- 80% са свидетели на прояви 
в и извън училище. Интересен е фактът, че учениците не споделят 
ситуации, свързани с насилие в тяхното семейство, но посочват 
такива в други семейства, например в семейството на приятел/ка, 
или съученик/чка. Тези данни потвърждават хипотезата, че в голяма 
част от семействата (повече от 50%) има ситуации на физическо и 
психическо насилие- родителите един срещу друг и спрямо децата. 

 Най- важните противообществени прояви, направили 
впечатление на юношите са както следва:

• Побой- извън училище- 85%; в училище- 5%
• Кражби- в училище и на обществени места - 90%
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• Скандали, обиди и заплахи – в училище, в дома и на 
обществени места– 95%. Преобладават обществените места.
95% споделят, че те не са извършвали такива прояви, но 

80% казват, че техни приятели от училището са упражнявали поне 
веднъж някаква форма на насилие- най-вече психическо с обиди и 
потъпкване на достойнството- “тъпанар, педераст, патка, крава и пр.”, 
но и физическо насилие и увреждане на имущество на съученици. 
Само 5% - 3 момчета и 2 момичета признават, че са участвали в 
сбивания и са чупили вещи на съученик. Хипотезата е, че техният 
брой е далеч по-голям, защото социалната желателност е особено 
висока, когато става въпрос за девиантно поведение.

Резултатът за това, дали са били потърпевши от агресивно 
поведение спрямо тях, изследваните споделят, че е ставало рядко и 
е било в “рамките на  нормалното”. Това потвърждава хипотезата, 
че определено агресивно поведение се приема като норма сред 
връстниците- нормално е да те блъскат, за да се качат по-напред в 
автобуса, да хвърлят по теб предмети, да те обидят и пр. Често по-
агресивното поведение на едни спрямо други връстници се приема 
като привилегия на лидера. Така в приятелската група съществува 
йерархия, която се определя от способността на лидера да наложи 
идеи, стил на поведение и норми в групата. Често тези норми се 
противопоставят на правилата в училище- “бягството от часа на 
определен учител е наказателна мярка срещу учителя, ако някой 
се отклони- лошо му се пише”. Приемането в желаната приятелска 
група често е свързано с действия, които се смятат за неправилни, но 
присъствието в групата е по-примамливо от спазването на нормите- 
“майка ми, ако знае, няма да ме пуска повече на купони”. 

 90% от изследваните казват, че когато възникват конфликти 
между връстници, се разрешават с “говорене”, но това “не винаги 
е възможно”. В 80% от случаите конфликтите завършват с кавга, 
а в 5% се действа с физическа сила - по-често при момчетата, но 
в някои случаи и при момичетата разногласията се разрешават 
с бой. Боят е по-често срещан извън училище, но има единични 
случаи и в училищна среда. Например две групи от два класа на 
различни випуски се “срещат” в двора на училището и “раздават 
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справедливост” в юмручна схватка. Предисторията на конфликта 
е свързана с взаимоотношения момче – момиче и подигравки 
за неуспеха на младежа пред девойката. Той се чувства унижен. 
Приятелите от неговия клас го подкрепят и пресрещат подстрекателя 
на подигравките “в тъмното”- блъскат го и му късат тениската. Той 
не казва на родителите си. Но....споделя с приятелите си от класа 
и така се стига до публичния бой. На прозорците са накацали 
съученици от различни класове и повечето окуражават биещите се. 
Никой не се обажда на охраната. Учител вижда сцената на боя и 
веднага информира охранителя. Докато той отиде при биещите се, 
вече има физически поражения- разкървавени носове, счупен пръст 
на ръка... На въпрос какво бихте направили, ако сте свидетел на 
този бой, 70% отговорят, че не биха се намесили, 10% считат, че в 
този случай боят е доброто средство за разрешаване на конфликта, 
а 20% не се интересуват от събитието. Установява се висок праг на 
толерантност, когато учениците са свидетели на противообществена 
проява. Водещата концепция е “приятелите се подкрепят и крият от 
възрастните дори и да грешат”. Следователно 90% от учениците 
са пасивни наблюдатели- “съучастници” в боя. Работата по този 
реален за училищната общност случай поражда тревожност, защото 
насилието се оказва средството за защита на важни за юношеството 
ценности- мъжка чест, рицарство, достойнство и справедливост. 
Изводът, който се налага е, че насилието е част от общуването при 
младите хора, дори и в по-високите социални страти.

Превенционната дейност трябва да се насочи към разширяване 
възможността за разрешаване на спорове- изграждане на умения за 
разрешаване на конфликти с мирни средства, създаване група по 
училищна медиация, съставена от връстници и др.

Рисковите места за извършване на противообществени 
прояви са тъмните улици, морската градина- особено района на 
обсерваторията и плажа, подлезите, дискотеките, организираните 
домашни “купони” и не на последно място училището. Местата 
извън училище се свързват предимно с физическо посегателство, а 
училището- с кражби и психически тормоз. В нощните дискотеки 
не се спазва забраната за допускане на лица под 18 годишна възраст. 
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15% от осми клас споделят, че не са попадали на рискови места и в 
рискови ситуации, като коментарът на ученика провел интервюто е: 
“това навежда на мисълта, че все още има неопорочени същества, а 
това е похвално за днешното общество”.

За юношите е важен и въпросът, кой контролира и как 
контролира изпълнението на правилата- вкъщи, в училище и на 
обществени места. Основните изисквания на родителите се свеждат 
до това да се ходи редовно на училище, да се получават добри оценки, 
да се прибират “навреме”(като тази норма е различна в различните 
семейства), да не употребяват наркотици (но по отношение на алкохола 
има значителна толерантност), да не се събират с приятели, които 
родителите не одобряват. Тези норми са типични за юношеството. 
Спецификата им се определя от типа семейство и социалните 
норми и практики в обществото. В актуалните социални условия 
родителите се оказват в слабата позиция и не могат да се справят 
с прилагането на правилно дозиран контрол. Затова конфликтите 
между поколенията често се решават с насилие- психическо и 
понякога физическо. 95% от юношите споделят, че при нарушаване 
на някаква норма, родителите им първо говорят с тях. 5% казват, че 
не могат да говорят с нито един от родителите си, защото им нямат 
доверие. 80% смятат, че родителите им са “с остарели разбирания и 
живеят в динозавърската епоха” и техните правила са неприложими 
в днешния свят. 10% казват, че поне веднъж са били наказани с бой. 
95% посочват следните наказания: забрана за излизане, забрана 
за ползване на компютъра, забрана да се контактува с определени 
връстници и др. В същото време прилагането на тези забрани не 
е последователно, не е дискутирано с юношата и няма съответния 
възпитателен ефект: “пак си правя, каквото си наумя”.

От друга страна училищната система се явява безпомощна по 
отношение въвеждането на адекватни и системни норми и правила 
и механизъм за спазването им. 100% от изследваните ученици 
споделят, че правилникът не е добър, че наказанията са “смешни” и 
че само “глупаците загазват”, а “тарикатите се оправят”. 

Следователно важна задача в реалната ситуация е изграждане 
на мост между поколенията, който да търси общото в различните 
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позиции и да се гради върху него. За развитието на юношите 
дозираният контрол и санкциите, налагани като логическа последица 
от поведението създават усещане за ред и сигурност. В момента 
сме свидетели на явление, което можем да назовем “вакуум на 
контрола”.

На въпроса към кого бихте се обърнали за помощ и подкрепа, 
ако вие или ваши приятели са станали жертва на насилие, отговорите 
са следните: 85% - към приятели- “при побой ще извикам някой 
по-голям и силен”; 40% - към родители и други роднини; 5%- към 
полицията, 10% няма да се обърнат към никого- “при кражба ще си 
замълча”, “при нещо дребно, случило се в клас, само изсумтявам и 
- дотам”. Според голяма част от младежите “полицията сплашва”, 
“действа със сила”, “не си върши качествено задълженията и 
не ни помага в беда” , “гледа на нас като на престъпници” и пр. 
85% не знаят кои институции отговарят и защитават правата на 
детето. 60% не са чували за закона за закрила на детето, закона за 
противообществените прояви и хартата за правата на детето. Това 
поставя задачи пред училищните общности да запознаят учениците 
със законите и механизмите за изпълнението им.

 С родителите (42, от които 10 учители), се проведоха 
полуструктурирани интервюта. Въпросите в тях бяха насочени към 
информираността им за естеството на противообществените прояви, 
ролята на семейството и училището за формиране на правна култура 
в децата, отговорните за проблема с отклоняващото се поведение 
институции и предложения за ограничаване на явлението.

Всички родители са запознати със явлението- отклоняващо 
се поведение. Най-честите отговори за това, какво представляват 
противообществените прояви са:

• Сбиване, побой, акт на физическо насилие, действия 
застрашаващи безопасността на другите хора
• Хулигански действия, нарушаване на обществения ред- 
“пиянски истории и шумове след 22.00 часа”
• Кражбата
• Употребата и пласиране на наркотици, алкохолизъм
• Нарушаване личната свобада (“нарушаване границите на 
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личността” и правата на другите
• Нарушаване на приетите в обществото норми
• Рушене на обществена собственост
 Интервюираните родители споделят, че техните деца никога 

не са участвали в някое от горепосочените деяния. От друга страна 
60% от тях знаят за такива прояви на техни съученици. Посочените 
противообществени прояви са сбиване, кражба в т. ч. и на учебници, 
изнудване за пари и вещи, вандалщини на спортни срещи, най-общо 
-насилие, употреба на дрога, каране на автомобил без книжка и др. 
Един родител казва, че научава за тези прояви , когато съучениците 
на сина му са станали жертва. Това е естествен резултат по няколко 
причини:

• Родителите застават на страната на децата си, когато 
става въпрос за провинение- “ако го прибере полицията, 
ще го подкрепя, защото те прибират наред”. Желанието да 
се омаловажи проявата на собственото дете е по-силна от 
следването на правната норма.               
• Тийнейждърите споделят по условие избирателно с 
родителите си и голяма част от случващото се с тях остава 
скрито от майката и бащата.
 Според 75% от родителите основна роля в стимулирането 

и същевременно в контрола на противообществени прояви играе 
училището, защото “там се зараждат “неподходящи приятелства”, 
училищната система разполага с по- взискателен контрол, децата 
прекарват по-голяма част от времето си в училище и др. Родителите 
смятат, че институцията – училище има повече възможности за 
справяне с проблема. 30% от родителите са на мнение, че семейството 
има водеща роля във възпитанието на правната култура на децата, 
защото там се усвояват моделите на поведение, съобразени с 
нормите. Родителите, които са и учители, се включват в тази група.

 По отношение на институциите няма единно становище. 
Родителите са по-склонни от юношите да търсят подкрепа от 
институции, когато децата са жертва на противообществена проява- 
55%. Най-голяма част посочват на първо място полиция, следва детска 
педагогическа стая, съдебна система- прокуратура, педагогически 
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съвет, психолог в училище. Останалата част от родителите споделят, 
че нямат доверие на институциите: “децата в тази възраст правят бели 
и не съм сигурна дали определени институции биха предотвратили 
това”, “нямам доверие в полицията и в съдебната система”, “не 
считам, че институциите могат и искат да свършат нещо реално в 
тази област”.

 Препоръките, които дават родителите са следните:
• Тесни контакти между родители и училище
• По-голям контрол от страна на родителите за вечерен час и 
приятелска среда и повечи разговори вкъщи за последствията 
от нарушаване на правилата
• По телевизията да има правно образователни програми
• Да бъдат предоставени повечи права на училището за 
наказания
• Разнообразяване на извънкласните дейности и спорт
• Подобряване на ценостната система, активна позиция и 
отстояване на гражданските права
• Да има диалог с младите хора по този въпрос, “учителите да 
разговарят с учениците и да ги информират за последствията 
от всички вредни навици”
• Да има дискусии по тези теми
• Да има повече подкрепа от медии и общественост

Боряна Чалъкова - психолог ІV ЕГ
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VІIІ. Изводи на основата на БКО 

Въз основа на направената бърза качествена оценка могат да 
бъдат направени следните изводи: 

Като основен извод от настоящата качествена оценка на 
проблемното поведение, се очерта необходимостта, семейството, 
училището и институциите да работят в мрежа по въпросите на 
възпитанието и формирането на детската личност.

В рамките на семейната система, наличните правила и норми 
касаят по-скоро битови проблеми, отколкото комуникацията и 
междуличностните взаимоотношения. Налице е тенденция за 
приоритет на вторите пред първите с нарастването на възрастта на 
учениците.

Очертава се и наличие на двоен стандарт в спазването на норми 
и правила при родители и деца, с което се дава “лош” пример и се 
дискредитира ролята на авторитета.

Съществуват джендър стереотипи, които рязко диференцират 
“мъжките” и “женски” модели на поведение (интервюираните 
трудно определят задълженията на бащите вкъщи). Бащите често се 
посочват като нарушаващи норми и правила (например: шофиране 
без предпазен колан) и “отсъстващи” или “раздаващи правосъдие”. 

Нарушаването на правила и норми е превърнато в норма 
(например: изхвърляне на отпадък на улицата, пресичането на 
неопределени за целта места и прочее). Правилата се делят на 
такива, които всички спазват (или поне би трябвало да спазват)- 
не убивай, не кради и такива, които никой не спазва -не шофирай, 
докато говориш по мобилния телефон.

Липсват умения за ефективен диалог между родителите и 
децата. 

Липсват умения у възрастните за създаване на ефективни 
правила и установяване на границите на позволеното за децата.

Родителските модели са противоречиви по отношение на 
налагането и спазването на правилата.

Родителите делегират отговорността за отклоняващото се 
поведение на училището. Това е сигнал за помощ, който очертава 
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необходимостта от разработване на системни дейности за 
подпомагане на родителите в тази насока.

Липсват умения за конструктивно решаване на конфликти, 
както в семейната система, така и в средата на връстниците. 

Нормите в приятелската среда често противоречат на 
общоприетите норми с голяма амплитуда на отклонение- 
психическото и физическото нараняване често нямат алтернатива.

Липсва диалог с институциите, които се занимават с проблемите 
на децата, юношите и отклоняващото се поведение. Разчита се само 
на специалистите в училище. Контактът с училището е епизодичен 
и се инициира в повечето случаи от учителите.

Юношите с регистрирани противообществени прояви са част 
от една особено уязвима група, при която авторитетите се търсят 
предимно в по-големите от “улицата”, или в собствената си незряла 
и неизградена личност. Често при тях престъпването на закона се 
героизира.

Направеното проучване доизяснява картината за генезиса на 
отклоняващото се поведение при децата в днешно време. Това би 
трябвало да мотивира публичния сектор и родителската общност 
за сътрудничество, насочено към стратегическо планиране и 
провеждане на дейности по първична превенция на риска за 
преодоляване на очерталите се тенденции.
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