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УВОД 

 

 Човечеството ни циклично навлиза в нови периоди на съществуване 

и взаимодействие с природата. Човека като неин условен господар и 

природата като негова жизнена среда, но и способна на самостоятелно 

съществуване система вървят успоредно в понятието време, отмервано в 

години, хилядолетия, векове. 

 С навлизането ни в 21 век по пътя на градацията и развитието на 

човешкото същество стоят препятствия и новосъздадени материални блага 

стимулиращи възхода ни но и провокиращи деструктивни нагласи. На този 

етап човека все още съществува през материята. Човешкия род макар 

еднотипен като цяло обособява и се разделя на много общности с културни 

и религиозни особености, социални и житейски ценности и нагласи, 

повлиявани от природни особености, географски и много други фактори. 

 Глобализацията, усъвършенстването на технологиите, сърфирането в 

Интернет, новите услуги и удобства, които са резултат от нашия прогрес 

влияят изключително много в изграждането на ценностната система на 

подрастващите (нашите деца). Въпросът е жертва ли материята нашите 

духовни интереси? В отговор на какво нарастват стреса, зависимостите, 

агресията, упадъка на моралните устои. Тези човешки феномени са обект 

на сериозни изследвания, анализи и работа за множество специалисти вкл. 

и хуманитаристи. 
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 Жизнения цикъл и неговите стадии 

 

 Според психоаналитика и фамилен терапевт В. Сатир /Новото 

човекотворство 1997 г./ човешкия живот обхваща ІІІ главни части, 

разделени на стадии. Тъй като обект на моето изследване в контекста на 

главната тема на проучването са учениците (13 – 14 год.) ще разгледам 

именно този стадий на човешкия жизнен цикъл, който обхваща децата и 

възрастовите им особености през този период. Според авторката това е 

Втория стадий от човешкия живот от раждането до пубертета, който 

обхваща 10 – 14 год. след първите 9 месеца от човешкото съществуване. 

Като всяка част е основа за следващата част и същевременно осъществява 

връзката с нея. Когато някоя част приключи преди да е завършена – ако 

човек влезе в стадия на възрастен, а се чувства още дете, стадиите се 

разгръщат при нарушена синхронизация и цикълът на растежа се 

изкривява. Енергията излиза от релси и създава проблеми. Според 

физиците енергията никога не може да бъде унищожена, а само променя 

формата си. Това повдига въпроса дали енергията ни се използва за 

развитие, здраве и щастие или за болести, отчаяние и разрушения? И какъв 

е начина да бъдем конструктивни. 

 Възрастта (13 – 14 г.) е преходен период от детство към юношество в 

стадий на полово съзряване и навлизане в пубертета. Разглеждана от чисто 

психологическа гледна точка според  З. Фройд и (книгата – цитирам) 

периода обхваща прехода от Латентния период към гениталния период (12 

– 13 – 17 – 18 г.). за този последен период от психосексуалното 

(психоафективното развитие на индивида се твърди, че е по-скоро края на 

Латентния период и кризата последвала го. Фройд употребява термина 

“генитална фаза” за окончателната сексуална организация, възникваща 

през пубертета, когато “женският полов орган получава онова призвание, 

което мъжкият отдавна е придобил. Развитието на либидото е вече под 



 3 

господството на гениталната зона. Фиксацията на индивида върху някои от 

формите на предварителното удоволствие (дразнене на гениталиите в 

предишните периоди) се разглежда от Фройд като механизъм за 

възникване на редица аномалии и регресии впоследствие. Обратно, 

възбуждането на гениталиите и разреждането на напрежението чрез 

крайното удоволствие може да благоприятства постигането на единство и 

съгласуваност в развитието на соматичните и психичните процеси през 

пубертета. 

 И така, предишната стабилност и равновесие, характерни за периода 

на латентност, се нарушават в резултат не само на анатомофизиологичните 

промени през пубертета, но и поради надигащата се сексуална вълна и 

реактивация на цялата предгенитална симптоматика. Особено забележима 

става оралната, признаци на която сега са пристрастяването към цигарите, 

алкохола и различни опиати, както и умствената анорексия (умствена 

леност). Застрашена се оказва изградената от “Аз”-а система от защитни 

механизми, а наличието на репродуктивната функция може да превърне 

сексуалните въжделения в действителност. Възвръща се времето на 

“любов и ревност” към родителите. 

 Аналогичната интерпретация на отношението към инцеста срещаме 

и в книгата “Тотем и табу” (1913). Така че с тези придобити с помощта на 

възпитанието “морални предписания” могат да се обяснят напрежението, 

безпокойството и тревогата на индивида в присъствието на неговите 

родители и особено на този от противоположния пол, както и желанието 

му да избяга и напусне дома, самоизолацията и самозатварянето, ако 

остане вкъщи. С отхвърлянето и преодоляването на инцестния стремеж – 

насоченост към родителя от противоположния пол – става възможно 

според психоанализата едно от най-важните завоевания  през пубертета – 

освобождаване от зависимостта, авторитета и властта на родителите.  
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 Реактивацията на едиповите чувства през пубертета често се 

съпровожда от децентриране на вниманието на индивида от родителите 

към идеализирани и фетишизирани техни заместители, които в наши дни 

са най-често от областта на шоубизнеса, киното и спорта, и по-рядко това 

са хора от непосредственото обкръжение. Психоанализата разглежда тези 

преноси на либидото като “превратни форми на любовта” на децата към 

желаните, но непозволени и недосегаеми родители. 

 Като цяло гениталният период (12 – 13 – 17 – 18 г.) е време на криза 

на “Аз”-а и идентичността и при двата пола, време на сериозни 

безпокойства и страхове спрямо целостността и автентичността на “Аз”-а, 

спрямо тялото и половите роли.  

 Според ортодоксалната психоанализа гениталният период е 

последният в развитието на либидото. Преминавайки през него, нататък 

индивидът еволюира плавно и без сериозни сътресения и метаморфози в 

сексуалната организация. Тази дефинитивност и окончателност обаче 

Фройд сякаш не отнася до двата пола с еднаква строгост и 

последователност.  

 Връщайки се към В. Сатир и нейните виждания за този преходен 

период и пубертета ще обобщя, че според авторката да бъдеш тийнейджър 

е огромна задача. Движен от освобождаваната по време на пубертета 

енергия, от психологическата необходимостта постигане на независимост 

и от соц. очаквания за успешна реализация подрастващия е изложен на 

страхотен натиск, докато намери пътя си в един нов свят. 

 Психологическият контекст на подрастващите се нуждае от 

възможността да вмества в себе си промени в настроението, някои на пръв 

поглед нелепи идеи, моменти на ексцентричното поведени, нов речеви 

фонд, непохватни изпълнения. Подрастващите без изключение си играят с 

властта, която имат, със своята самостоятелност и със зависимостта и 

независимостта си. 
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 Интересни са възгледите на Д-р Б. Спок и др. Стивън Дж. Паркър – 

биографии, които разглеждат юношеството е двупосочен процес, в който 

подрастващите  и техните родители трябва да намерят начин да се 

откъснат едни от други постепенно и колкото е възможно по-деликатно. В 

много семейства възникват сериозни сблъсъци, а причината за тях често е 

непознаването от страна на родителите на обичайните проблеми, свързани 

с юношеството. 

 Момичетата и момчетата съзряват с различна бързина, съпътстват ги 

и емоционални промени, дори и да не им дават външен израз. В общия 

случай пубертета при момчетата започва две години по-късно отколкото 

при момичетата. Често преминават през неловък период, докато свикват с 

новото си тяло и новите си усещания.  

Автора бележи няколко психологически цели през юношеството: 

* Приемане на новата физика 

* Развиване на нова мъжка и женска емоционална идентичност, 

различни от тази на родителите 

* Приемане на различията между нормите на поведение и 

ценностите на връстниците и на родителите и изграждане и 

изразяване на собствени морални принципи 

* Изграждане на чувство за отговорност. 

Един от основните проблеми за подрастващите е да открият или да 

проучат какви хора ще бъдат, какво ще работят и според какви принципи 

ще живеят. Ерик Ериксън го нарича “криза на личността” – търсенето на 

истинската същност. Докато се опитват да открият истинската си същност, 

подрастващите могат да влязат в най-различни роли – на мечтател, на 

космополит, на скептик, на лидер и др. 

Те лесно се обиждат, когато ги критикуват. В даден момент се 

чувстват като възрастни и искат да се държат с тях като такива. Но веднага 

след това се чувстват деца и изискват съответното отношение. 
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Много често юношите се срамуват от родителите си, особено в 

присъствието на приятелите си. Това е отчасти свързани с отчаяното им 

търсене на собствената идентичност и отчасти е проява на силната 

стеснителност, която ги обзема през този период на ранно юношество. В 

тези свои опити често се отчуждават от родителите си. Това става причина 

да се чувстват много самотни. Те изпитват силна нужда да компенсират 

това чувство чрез близо приятелство със свои връстници – най-често 

първоначално от същия пол. Тези приятелства между еднакви или 

различни по пол подрастващи им помагат да получат известна външна 

подкрепа, докато се отказват от идентичността си като деца на своите 

родители и преди да успеят да намерят своя собствен облик. 

 

Семейство, родители, взаимоотношения, училище, социална 

среда и др. фактори 

 

Освен жизнените периоди на израстване има много други странични 

фактори, които бележат обособяването на детето като личност. Ще 

разгледам два основни такива – семейството и социалната среда на детето. 

Всяка детска възраст носи нещо само свое и неповторимо, което превръща 

и конкретния етап в неповторим. Целостта и неповторимостта й, както и 

присъщите и вътрешни промени превръщат средноучилищната и 

гимназиалната възраст в нов и усложнен проблем за всички, които 

действат и взаимодействат пряко с децата в такава възраст.  

На първо място, естествено, са родителите. Според Вержиния 

Боянова и нейните виждания в книгата “С погледа и претенциите на 

децата” – 2003 София връзката между дете и родител в този етап се 

изразява в характерни поведенчески специфики и родителски реакции. 

Един опит да се обединят и систематизират поведенческите специфики, 
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констатирани при преки наблюдения или при специални изисквания, води 

до следните обобщения: 

- Непокорство. Може би това поведенческо своебразие е най-често 

срещано, защото намира широка изява в условията на семейния живот и 

малко по-рядко в други среди.  

Семействата имат характерната си отлика на жизнена установеност, 

спазване на режим на живот и общуване, неформулирани, но относително 

твърди правила на общи и индивидуални ангажименти. Всичко това се 

утвърждава и се превръща в траен стил на семеен живот, който понякога 

стига до консерватизъм. Например, не малко родители педантично налагат  

точния час, точните поведенчески реакции и строгия вътрешен режим на 

живот. Наред с достойнствата на тази страна в стила се забелязва и едно 

недомислие – поотрастването на децата, промяната, до която то води при 

всички участващи в семейното цяло. Поотраснали обаче те все по-рядко са 

“в ръцете“ на родителската власт и все повече утвърждават своя  “Аз”, 

засилват личностното си обособяване и държат на своите позиции и 

оценки. Те вече не искат и не се помиряват с непроменливи норми и рушат 

педантичните начала в собствения си живот и в живота на всички, които ги 

поддържат. Най-често име на това поведение, битуващо в семейните среди 

е непокорството ... 

- Своенравие. То идва пряко след непокорството и сякаш произхожда 

от него. Според Боянова то изявява повече индивидуалната обособеност и 

осъзнаването на този факт от детето. Поведението по “свой нрав” е 

мъчително за много родители. Най-вече затова, че се рушат утвърдени 

стереотипи на семейството, детето се “отделя” от семейната общност. 

- Капризи. Те също са явление и при двата пола. Разлика има само в 

характера на претенциите, утвърдени в капризи. Момчетата капризничат 

обикновено в свои посоки – пречки към спорта и изискванията му, към 

техниката, която “всички деца имат, само аз нямам”, към несъгласия с 
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изисквания, “защо така” ... По-ярко това поведение се изявява у 

момичетата. Те както вече се отбеляза, а е известно и на голяма част от 

родителите, изпреварват момчетата в развитието си. В каприз се 

превръщат много искания на момичетата свързани с модата – не само в 

облеклото, но и протестът срещу ограниченията при излизането от дома, 

закъсненията в уговореното време за прибиране в къщи, “посягането” 

върху правото да избират всичко сами, по свой вкус. 

- Дързост. Това качество, описано от А. И. Миронов в цитираната 

книга, е “тип обобщение” на вече посочените черти в поведението на 

децата през пубертета. Обаче Дързостта, която не е пряк продукт само на 

трудната възраст, а надхвърляща границите на непокорството, капризите и 

своенравието. Тя стига до нахалство, до пълно пренебрежение на норми, 

на възраст и други обективни регулатори. Израз е и на трайно неуважение 

и незачитане на другите и в т.ч. и на родителите. Затова Миронов 

обобщава: “Дързостта  не е продукт само на пубертетните своеобразия ... в 

нея има и лошо семейно възпитание, а може би и генетично начало”. /41, с. 

247/. Авторът посочва и други родителски несъобразности, дори 

крайности, които ако не предизвикат, най-малкото поддържат дързостта на 

детето в различна възраст.  В поведението на детето съществуват поредица 

резултати от родителското поведение. Бих допълнила, че мнението на 

авторите по-горе разбира се като цяло обобщава таи проблематика, но е 

ясно, че всяко семейство като единица и взаимоотношенията родител                                                  

дете са строго индивидуални и неповторими. 

 Факторът “Социална среда” е силен и изключително важен фактор 

при създаването и развитието на човека поради много причини.- може би, 

преди всичко затова, че човекът е”типично социално животно” /Бойдев/, 

което би могло да оцени извън близкото обкръжение на другите индивиди, 

стреми се към все по-голяма социализация и към различни видове 
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обединения както в непосредствен, така и в по-глобален, дори световен 

мащаб ... /6, с. 72/ . 

 Бих изразила своето лично мнение чрез кратък анализ през личния си 

опит. Нашата социална реалност е много трудна и обществото ни е в 

абсолютен стрес. Добре е, че все повече специалисти работят в помощ на 

обществото ни и има все повече квалифицирани кадри. Има вече налице 

успехи и добри резултати. Последствията обаче от неплавния преход и 

крайно сложната икономическа обстановка нанесоха разрушителни 

резултати в нашето общество и народопсихология. Новото време ни даде 

много нови хоризонти за успехи и възможности, но и много социални 

феномени, за които не бяхме подготвени. Неимоверна стана разликата в 

мирогледа на поколенията. В моя подкрепа ще приложа мнението на доц. 

д-р П. Петкова, която смята, че поколението до 15 – 16 год. деца е с много 

силна негативна работна памет, която определя работния потенциал на 

нашата психика в ежедневието ни. Когато аз бях дете ни учеха, че книгата 

е прозорец към света. Сега нейната роля е безвъзвратно заета от телевизора 

и компютъра в нашите домове. Безспорен е факта, че някои програми дават 

прекрасни, познания и изживявания. Това са програмите,които образоват 

по забавен начина, които учат на ценности като грижовност и внимание и 

които са насочени към по-висшите инстинкти на децата.  

 За нещастие тези програми са съвсем малко. Повечето телевизии, 

прибавям компютърните игри и сърфирането в Интернет се опитват да 

привлекат вниманието на детето чрез бърза и често изпълнена с насилие 

бутафория. Това насърчава пасивността, а не активното съзидание и не 

изисква много умствена активност от страна на зрителя. Така пасивно се 

приемат показваните образи, това е несъвместимо с творческото начало и 

различно от четенето, където се налага използване на въображението. Тук 

идва и селективната роля на загрижения родител и въпросът колко 

родители в България успешно упражняват своята роля. 
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 Социалната среда и динамичните й характеристики в широк план 

стават носители на особения “трети” фактор в човешкото развитие и 

личностно формиране – педагогическия. Отново се връщам и предлагам 

вижданията на В. Боянова в книгата “С погледа и претенциите на децата” – 

2003, в която “подчертава”, че педагогическият фактор не може да се 

реализира извън социалната среда. В широкия педагогически процес, 

обаче се изисква и активността на създаващата се личност. Така 

педагогическият процес в широките си граници става процес на 

взаимодействия, на двустранна активност, а не на “въздействие”, както 

дълго време се формулира и внушава. Педагогиката буквално означава 

“детеводство”. Педагогическия фактор се очертава като сложна система, 

вътрешно обвързана с отделните елементи на социалната среда, 

ръководени и регулирани по специфичен начин. 

 Тъй като моето изследване е във връзка предимно с учебния процес и 

учебната среда на учениците /13 – 14 г./ е добре да разгледам детето в 

ролята на ученик. Детето прекарва половината от своето ежедневие и 

съзнателен живот в училище. Ето как от гледна точка на теорията през 

очите на детската психология и Надежда Витанова се развива личността в 

средна училищна възраст. 

 Според горепосочената авторка всеки ученик от средна училищна 

възраст вече има ясно изразено свое,неповторимо избирателно отношение 

към действителността, което се определя от неговите индивидуални 

личностни свойства – потребности, интереси, чувства, привички, идеали. 

Въз основа на тяхното своеобразие, интензивност и устойчивост се 

формира МОТИВАЦИОННАТА СФЕРА на личността на ученика. 

 Развитието на мотивите е свързано със социалната същност на 

развитието на личността и се обуславя в голяма степен от дейността, 

положението на ученика като обект и субект на обучение и възпитание, от 

взаимоотношенията с възрастните и връстниците, от равнището на 
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развитие на познавателните, емоционалните и волевите процеси, от 

възрастта и индивидуалността. Разширяването на връзките със средата и 

усвояването на нови обекти от материалната и духовната култура водят до 

формирането на нови мотиви, които позволяват на ученика да реагира 

адекватно на околните въздействия в съответствие с обществените 

изисквания. 

 Когато детето започне да посещава училището, ученето става най-

важното нещо. Теорията на атрибуцията, така както е пред от Б. Уанър 

(1972), обяснява мотивацията чрез причините, които ученикът използва, за 

да осмисли успеха или неуспеха на дадено поведение. След като всяко 

поведение е единство от действия и резултатите, детето ще преживее не 

само действията, но и резултатите на определени причини. Ще се опита да 

намери отговор на следния въпрос: На какво се дължи моят успех или 

неуспех? Откриването на тези причини се извършва с помощта на 

съзнанието. Теорията на атрибуцията е теория за причините заключения, 

които учениците правят, за да обяснят своите успехи или неуспехи. Тя се 

стреми да обясни как те оправдават последствията от собственото си 

поведение. 

 

 


