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Мястото на субекта в училище 

 

В последните години в сферата на образованието започнаха да се подготвят 

редица важни нормативни документи, което се обосновава със синхронизиране на 

системата към стратегически европейски изисквания. Например, създаването на нови 

учебни програми е в пряка връзка с ключовите компетентности на учениците съгласно 

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот ("Европа 2020"). През 

2016 година влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищно образование с 

прилежащите му стандарти.  Институциите в България се опитват да поддържат 

социалния ред чрез засилване на административната дейност в отговор на тревожни 

статистики за деца отпадащи от училище или напуснали системата на образование, 

деца с увреждания, деца с трудно поведение и деца в риск. Тези измерения на 

реформата в образованието не могат да бъдат отлагани и в същото време има трудност 

да бъдат обхванати от регулациите и разпоредбите към практиката. Подходът за 

осъществяването им все повече е подчинен на контрол и отчетност от структурите на 

системата. Той, обаче не може да бъде удържан под натиска на новите задачи и 

изисквания за поемане на ангажименти по проблеми, убягващи или считани до този 

момент извън обсега на училището. Като пример е необходимостта от събиране на 

информация за деца, които се преместват от едно училище в друго, отпадналите от 

системата деца, деца на родители, които работят в чужбина и напускат страната. Тези 

данни оставят празни редове в обратната връзка от училищата главно за причините за 

отпадане на учениците. Училищата често пъти не знаят какво се случва с детето или ако 

имат информация, то тя не се счита за част от ангажирането им с него. Оказва се трудно 
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да се предложат мерки срещу отпадането от училище, защото веднага изникват 

въпроси: Кой в училище ще работи по тази задача? Как да се реализира индивидуален 

подход към всяко дете? Как да се поддържа комуникация с родителите, с другите 

служби в общността и със системата за Закрила на детето? Не се поставя основния 

въпрос: Как може училището да достигне до деца, които преживяват несгоди и са 

изложени на влиянието на различни фактори в своето развитие и в обкръжаващата им 

среда, да посреща техните потребности и им предоставя възможности за учене? Какви 

компетентности трябва да имат учителите, за да могат да отговорят на 

предизвикателствата на днешните деца и техните семейства? 

Що се отнася до децата с увреждания, промените в образователната интеграция 

у нас протичат от дванадесет години насам чрез определяне на "деца със специални 

образователни потребности". С напредване на процеса, "СОП" става спасителната 

сламка за много деца, които учителите описват като лоши, проблемни, трудни, 

мързеливи, глупави, агресивни, хиперактивни, инатливи, непослушни, особени. За да 

продължат да учат, тези деца трябва да получат диагноза в допустимите от закона 

категории на "деца със СОП", което им отрежда място в училище. С нарастване на броя 

им те по-често са наричани "деца на ресурсно подпомагане". Изглежда, че стават 

тежест за училищата и работата с тях е източник на огромно усилие, което изисква 

набавянето на повече и различни специалисти. Много често децата предизвикват 

тревога у възрастните /учители и родители/. Тогава се търси помощ от нас -  психолози, 

ресурсни учители, логопеди - когато детето представя различие, което често е причина 

то да бъде изтиквано в периферията на училището или се оказва в риск да отпадне от 

системата на образование.  

 

Функция на нашата психологическа служба 

Психолозите в училище се конфронтираме с идеята за налагане на стандарт на 

поведението на децата и с очакванията към нас да ги променяме. Провеждането на 

когнитивни тестове за определяне на възможностите за учене, изискванията за 

стриктно прилагане на методики и измерване на резултатите в числа и скали са част от 

извеждането на преден план на психологическата работа и ролята на психолозите за 

определяне на специфичните нужди на децата. Медицинският модел насочва 

действията на училищния психолог към недостига и дефицита на детето спрямо 
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нормата. Психо-социалните аспекти на развитието остават встрани или са доминирани 

от способностите за учене, които намират изражение в стойности от измерването на 

паметта, вниманието, мисленето, езиковото развитие, математическите умения и 

други познавателни характеристики. Някои от аспектите могат да останат на сцената на 

училището там, където са изявите на поведението на децата, изчислявани чрез 

/недопустимия/ брой отсъствия, бягствата от часове, забележките за лоша дисциплина, 

мерките за въздействие, даването на "втори шанс", степените на наказания, 

изключването от училище. Други се изплъзват и продължават да съществуват по 

непримирим начин като причиняват на учителите неудобства, създават 

предизвикателства, загриженост, етични дилеми, чувство за подкопаване на себе-

доверието и безсилие. 

Функцията на нашата психологическа служба е приемането, признаването и 

разбирането за съществуване на една част от психиката, която е неподвластна на 

индивида и неуловима за неговия контрол, но оказваща силно влияние върху субекта и 

неговото присъствие в училище. Обикновено проявите й са неочаквани и изненадват 

самия човек, защото той не ги е предвидил или планирал. В същото време те изникват 

когато субектът е изправен пред неприемливото, непоносимото и това, което идва в 

повече в неговите преживявания и което не може да обясни; препъват го по пътя, 

който си е начертал или който някой друг му е предложил и имат характера на сблъсък 

с обкръжаващия го свят. В своята психоаналитична практика Фройд открива действията 

на грешките, лапсусите, сънищата, хуморът, забравянето и загубването на вещи като 

феномени, които се вмъкват неочаквано в ежедневието на индивидите, изплъзват се и 

се появяват по непредсказуем начин. Също така, непознати и интригуващи за човека 

могат да бъдат негови поведения, мисли, усещания в тялото му, които го занимават, 

ангажират непрестанно или просто му пречат когато говори, общува или прави нещо 

сам или с другите. Знанието за тях и въздействието им, обаче могат да се доловят само 

в срещата на субекта с някой, който отваря място и посреща откроилите се прояви. На 

жизнената сцена на училището белезите на различието на едно дете стават повод 

другите да говорят за него, което отваря врата за въпроси и търсене на причините - на 

прага на вратата стои самото дете, посочвано с пръст, питано "Защо?", обяснявано чрез 

описанията на диагнозата, увреждането, лошото възпитание или обвито в загадката на 

необяснимото и нелогичното. Не всичко от поведението на детето може да бъде 
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разбрано и обхванато с мерките за социалния контрол - психологическата служба идва 

на това място на срещата с детето. 

Лакан въвежда фразата за "несъзнаваното стуктурирано като език". В нея той 

насочва вниманието към несъзнаваното, което не е вътрешна част на мозъка, защото 

се появява отвън, каквото е езика. Следователно проявите му не могат да бъдат 

обяснени чрез мозъчните механизми, нито физически изчислени. В същото време 

неговите следи са в начина на изразяване и чрез езика влияят върху нашите 

взаимоотношения. Ние имаме склонността да свеждаме всичко до неговите телесни и 

очевидни измерения и физически субстрати. Представата за психолога и 

психологичното в педагогическия дискурс създава усещане за празнота в знанието, 

сблъсък и пропадане. Например, в схемата за евакуация при бедствие в училище бива 

пропуснато изписването на кабинета за психологическо консултиране сред останалите 

изброени помещения за евакуиране на хората от тях. Самото "психологично" може да 

бъде смятано за бедствие за добре смазания механизъм на институцията. 

 

Изобретенията на субекта - "да влезеш отвътре навън" 

Имаме нужда да направим място в училище за тези прояви на децата, които са 

непознати, трудно поносими или без обяснение. Едно дете е измъчвано от тикове, 

които пронизват цялото му тяло, карайки го да крещи на усещанията си: "Остави ме на 

мира!". В защитеното пространство на психологическата служба то ми разказва за 

"елементите, които живеят в хармония". "Един ден огнената империя решила да се 

разширява като завладява нациите. Тя направила стратегия с план за изненада в 

атаката, като мами". Питам детето какво означава това и то ми обяснява: "като навлезе 

отвътре - навън"; "те са облечени в броня..нали знаеш.. "в бронята се крие човек и ако 

вземеш, че завладееш човека ще победиш, а човекът, може да бъде завладян, ако 

откриеш ахилесовата му пета.". Детето прави разказ, в който се преплита идеята за 

тяло в броня с древногръцката история за троянската война и воините, скрити в 

троянския кон. Моята реакция в отговор на "маменето" и приликата му с троянския кон 

се оказва стъпка, която води до оживяване на детето, което не само че знае за него, но 

и започва да разказва с подробности. Тялото в броня, което ще излиза отвътре навън, 

събужда асоциация, която прави връзка с тиковете измъчващи детето като друга 

анатомия, която е влязла вътре в него. Можем да кажем, че това дете е създало свой 
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език и е намерило говорещи думи, в които влага нещо от своето знание дошло от 

преживяванията му останали неразбираеми за него и които не може да обясни. Чрез 

тях то е намерило опори и е направило своя симптом, който му помага да понесе 

неизразими усещания, най-вероятно свързани с най-ранните му години на психична 

слятост с майката. Както казва Лакан, несъзнаваното оставя следи в езика, като запис 

на онова, което е съставлявало първичната ни връзка с езика, наречен майчин. В 

разказа на детето смисълът е изграден от значения, които имат особена стойност за 

него, защото му помагат да изразява моментите от усещанията в тялото си. По този 

начин детето конструира една символична поредица, която му помага, но и която 

пресъздава как субектът не е отделен от физическото тяло. Единствено чрез езика 

детето опитва да си конструира свой телесен образ, за което използва въображаеми 

идентификации. В неговия по-нататъшен разказ присъстват фигури с имена съставени 

от две срички на отделни думи. Разрязването и свързването като ефекти от словото 

могат да произвеждат поток по тялото му като верига от къси съединения от срещата 

на детето с една невъзможност да разпознае себе си. 

Освен, че поведенческите прояви маскират психично страдание, облекчаването 

им поставя въпроси за етичната позиция в използването на клиничния подход в 

училище за обяснението на това, което не върви с детето: Как ще се развиват 

самостоятелни и зрели млади хора, готови за живота в общността, ако те не се изправят 

пред необходимостта да говорят за себе си? Как да се говори за детето в контекста на 

училището и другите участници в него? Къде е мястото на субекта на кръстопътя между 

педагогическия и помагащия дискурс? 

 

 

 

 


