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УВОД 

 „Сееш мисъл и жънеш действие; 

Сееш действие и жънеш навик; 

Сееш навик и жънеш характер; 

Сееш характер и жънеш съдба” 

 У. Текери 

Трудно е да си дете в наши дни. Животът край теб е изпълнен с 

динамика, времето все бърза и сякаш те притиска. Детството минава 

наусетно, а проблемите които го съпровождат стават все по-големи със 

всяко ново поколение. Подрастващите живеят в свят, загърбил морала, 

погълнат от медии, диктуващи етичните норми и социалните ценности. 

Обществото е потънало в проблемите си и не забелязва как дрогата, 

алкохола и проституцията завладяват децата ни. Агресивното поведение 

сред децата ескалира с всяка изминала година, а сцената за изява често 

пъти става родното училище. Децата настройват негативната си енергия и 

събраната злоба едно към друго. Насилието се превръща в проблем на 

училището, семейството и обществото като цяло. Ценностната система при 

много от децата предобива нови измерения. Понятията за добро и зло се 

заменят от модел като печеля – губя, материалното заема мястото на 

духовното, а еротичното – красивото. В резултат на всичко това се 

наблюдава и повишаване на противообществените прояви сред 

малолетните и непълнолетните както в България, така и в останалия свят.  

Престъпността е огромен проблем за всяко общество, а когато в нея 

се включват и непълнолетни лица, общественноста става чувствителна към 

този проблем. Има много и разнообразни мнения по въпроса кой и защо е 

виновен за разпространяването на престъпността сред младите хора. Едни 
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твърдят, че основна причина за това е липсата на родителски контрол 

върху поведението на подрастващите. Други защитават тезата, че основна 

роля за попадането на едно дете в групата на правонарушителите играе 

училището и приятелската среда , а според трети мнения медиите оказват 

неблагоприятно действие върху малолетните и непълнолетните, а главно 

сцените на насилие представяни по телевизионния екран или интернет 

игрите пред детската аудитория.  

Тази  разработка е опит да бъдат представени разбични гледни точки 

по въпроса за възникването на девиантно поведение, а по-късно и 

извършването на законо наказуеми действия (противообществените 

прояви)  от страна на малолетните и непълнолетните. Изработването на 

андрагогически модел за обучение на родители и учители е опит да се даде  

примерен вариант за това,  как би могло да се създаде една по-

благоприятна подкрепяща среда за децата и какво е мястото и ролята на 

възрастните - родители и учители в живота на младото поколение.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 


