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Abstract: The article presents an overview and analysis of conceptual ideas for the prevention of the use of 
psychoactive substances. Systematisation of programs for prevention and restriction of the use of psychoactive 
substances among adolescents, applicable in: the system of self-education, in the system of family relations, in 
the friendly environment, in the system of school education, in the system of higher education, in the system of 
institutions and in the penitentiary system. The overview and analysis of conceptual ideas on the problem, with-
out claiming to be exhaustive, outlines a common framework – a reference point in the preventive work of ped-
agogical specialists related to the use of psychoactive substances.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Проблемът за употребата на психоактивни вещества (ПАВ) е изключително актуален. Това налага осо-

беното внимание на педагогическите специалисти към проблема и планирането, организирането, ръко-
водството, координирането и контрола на превантивни дейности в образователното пространство във 
връзка с употребата на ПАВ. Една от възможностите за справяне с проблема е създаването и приложе-
нието на педагогически програми за превенция на употребата на ПАВ във възпитателен аспект.

По данни на регионалните управления по образованието през 2020 г. са приложени 1155 училищ-
ни програми за превенция на употребата на ПАВ, основани на подхода „умения за живот“ и 631 програ-
ми върху основата на подхода „връстници обучават връстници“. В програми и кампании за превенция на 
употребата на ПАВ са обхванати 213 573 ученици, а обучените психологически и педагогически специа-
листи са 2717. Въведените програми за работа с родители са 550, като са обучени 3150 професионали-
сти за работа с родители. Разработени и/или разпространени са 40 770 бр. информационни материали.

Настоящият обзор има за цел да представи систематизация на програми за превенция и ограничава-
не на употребата на ПАВ сред подрастващите, приложими: в системата на самовъзпитание, в системата 
на семейните отношения, в системата на училищното образование, в системата на висшето образование, 
в системата на институциите и в пенитенциарната система. Прегледът и анализът на концептуални идеи 
по проблема, без да има претенции за изчерпателност, очертава обща рамка – ориентир в превантивна-
та работа на педагогическите специалисти, свързана с употребата на ПАВ.

В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Модел за превантивна дейност с учениците срещу употребата и злоупотребата с наркотични веще-

ства [1] е конструиран и апробиран в образователната практика с цел въвеждане на „педагогически це-
лесъобразна система за общуване с учениците…, която да ускорява процеса на формиране на убежде-
ния, ценности, практически умения и навици за предпазване от употреба и противодействие на нарко-
тичните вещества“ [1, с. 339]. Условията за ефективност на модела кореспондират с основните му прин-
ципи – комплексност; непрекъснат характер; хуманност и демократичност; научна и информацион-
на осигуреност; гъвкавост, динамичност и проходимост; единство, разнообразие и равнопоставеност; 
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дискретност; качество на образователно-възпитателното взаимодействие; отвореност и диференци-
раност. Моделът е съдържателно структуриран на 3 равнища: община, училище и специализирана ин-
ституция за деца. Образователната система за превантивна дейност включва използването на следни-
те форми и методи:

 y За универсална превенция – час на класа, беседа, лекция, видеофилм, дебат, среща със специа-
лист, коментар и др.;

 y За селективна и индикативна превенция – беседа, интервю, анкета, тренинг, тест, ролевa игра, де-
монстрация, профилиране, анализ на различни модели на поведение и др.

Формулирани са критерии и показатели за оценка на ефективността на модела по отношение на 
структурата, съдържанието, взаимодействието на системата и състоянието на когнитивната, емоционал-
ната и волевата сфера у личността на ученика.

Възможности за интертекстуални връзки на темата за превенцията на употребата на ПАВ с класна-
та и извънкласната дейност предлага М. Маринова [2]. Авторката предлага възможности за реализира-
не на превантивна дейност чрез различни теми от учебното съдържание по химия и опазване на околна-
та среда, биология и здравно образование, психология и часа на класа. Превантивната дейност се реали-
зира на 3 равнища:

1. „На равнище „личност“ се работи за: повишаване на самочувствието на учениците; изграждане 
на социални умения в смисъла на вземане на решения и правене на избор, както и специфични 
умения за разрешаване на проблеми;

2. На равнище „междуличностна комуникация“ се развиват: поведенчески умения; умения за пар-
тниране и себеутвърждаване; умения за устояване на натиск;

3. На равнище „цялата педагогическа общност“ се развиват: толерантно, подкрепящо и зачитащи 
учениците обкръжение; умения за разрешаване на конфликтите между основните участници в 
педагогическия процес; активно взаимодействие с родители“ [2, с. 223-224].

В съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г. е разработено учебно 
помагало за обучение на ученици „Из лабиринта на наркотиците“ [3] и др. Чрез задачи, пъзели, проблем-
ни ситуации и казуси помагалото информира за различните наркотични вещества, техния механизъм на 
действие и влиянието им върху човешкото тяло. Проблемът е разгледан като социален и правен проблем 
в контекста на превенцията на девиантно и делинквентно поведение. Програмата е съвместима както с 
извънкласните и извънучилищните занимания – в клубовете „Антидрога“, така и с общообразователната 
подготовка – в обучението по човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване 
на околната среда и часа на класа. Познанията за наркотичните вещества и насочването към интелектуал-
на и личностна рефлексия стимулират учениците „да откриват противоречията в собствената ценностна 
система, да ги подпомага в анализа и самооценката“ [4, с. 254]. Така чрез оценъчно-рефлексивния ком-
понент се постига ефективна превантивна дейност срещу употребата на ПАВ.

Приложението на „подходяща система от методи в процеса на превенцията и преодоляването на за-
висимостта от психо-активни [sic!] вещества позволява на децата с девиантно поведение (и не само – при 
универсалната и селективната превенция – б.м., Д.П.) активно да изявяват собствената си индивидуал-
ност, специфичните си образователни и културни особености“ [5, с. 15-16]. За осъществяването на ефек-
тивна превантивна интервенция против употребата на ПАВ П. Денев предлага следните методи: беседа, 
дискусия, мозъчна атака, ролева делова игра, медитация, педагогически казус, светкавица, конфликтна 
ситуация, педагогически инцидент, обсъждане на филм/видеоклип [5, с. 16–18].

Здравнообразователна програма за предотвратяване или редуциране на употребата на цигари, алко-
хол и наркотици [6]. Моделът се основава на когнитивно-поведенческата теория. Като целта му е „не са-
мо осигуряването на информация относно видовете, действието и последиците от употребата на нарко-
тици, но и формиранетона нагласи и комплекс от поведенчески стратегии, които предотвратяват тяхна-
та употреба“ [6, с. 16]. Концептуалният модел на автора включва знания, умения, нагласи и ценности за 
всички възрастови групи ученици:

 y В началния етап на основната образователна степен – знанията за т.нар. „входни дроги“ (цигари, 
алкохол, медикаменти и марихуана) са представени „в контекста на промоцията на здравословен 
начин на живот“ [6, с. 19].

 y В прогимназиалния етап – предоставя се „по-широка информация за същността, въздействието и 
негативните последици“ от наркотиците и се формират „умения за водене на живот без наркоти-
ци“ [6, с. 19].

 y В гимназиалния етап – образователното съдържание се интегрира с общщобразователната подго-
товка по биология, химия, психология и философия.



56

Образование и технологии 13/2022

Предложена е и образователна програма за родители по проблемите, свързани с употребата на ПАВ.
Училищни програми „Умения за живот“. Програмите са разработени върху основата на модели за 

обучение, застъпващи подхода „умения за живот“. В същността на модела заляга идеята за промоцията 
на здравословния начин на живот. Той съчетава приложението на интерактивни методи с цел – комплекс-
но формиране на личностни и социални умения, умения за самоуправление и умения за противопоста-
вяне на наркотици. „Това са методи на обучение, които се основават на играта (дидактически и ролеви 
игри, драматизации), диалога (обсъждане, дискусия, мозъчна атака), изследването (наблюдение, експе-
римент, работа върху изследователска тема или проект) и практическите дейности (упражнения, ситу-
ационни методи – казус и анализ на ситуации, работа по социални проекти). Към тях можем да прибавим 
и многообразието от техники за организиране на взаимодействията в класа, чрез които се подобрява съ-
трудничеството и работоспособността в групата“ [7, с. 8].

Превенцията на употребата на ПАВ в контекста на формирането на взаимоотношения и характер у 
подрастващите се осъществява чрез програмата „Младежи на кръстопът“ [8]. Целта на програмата е да 
посрещне неудовлетворените потребности на подрастващите, като: повиши самочувствието им и умени-
ята им за общуване; ограничи потенциалното им рисково поведение, свързано с употребата на ПАВ и с 
безразборния секс и изгради у тях морални ценности и характер. Програмата е съставена от 2 основни те-
матични области: „Аз и моите взаимоотношения“ (включва теми за: самопознанието; приятелството; ха-
рактера и ценностната система; любовта, секса и взаимоотношенията с другия пол) и „Как да се справя-
ме в рискови ситуации“ (разглежда опасностите от безразборния секс и риска от употребата на наркоти-
ци). Всяка една от темите е подкрепена с лекционен материал, игри и задачи. 

Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата [9], финансирана по 
програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия. В рамките на програма-
та се реализира модел за превенция на употреба на ПАВ и промоция на здраве (стимулиране на здраво-
словен начин на живот) на общинско и училищно ниво – чрез сътрудничеството на месната общност, учи-
лището и осъществяващите превантивна дейност органи и организации. 

Стратегията на програмата е позитивна и основана на личностноориентиран подход. Насочена е към 
„подсилване на психо-социалните умения по начин, съобразен с културния контекст и нивото на разви-
тие на обучаващите се; то допринася за личностното и социалното развитие и превенция на рисковото 
поведение и социалните проблеми“ [9, с. 56]. Системата от методическа литература включва: ръковод-
ство за учителя – 1 бр.; методически разработки (за учителя) – 4 бр. (за VIII, IX, X и XI + XII клас); учебна те-
традка (за ученика) – 4 бр. (за VIII, IX, X и XI клас) и работни листи (за учителя и ученика) – 4 бр. (за VIII, IX, 
X и XI + XII клас). 

Дизайн на методическите разработки представя: основните проблеми; ключовото послание; целите; 
дейността; допълнителни насоки за специфичен подход и за модификация и необходими материали. Ос-
новното съдържание е разпределено в 3 модула – „Личност и здраве“; „Здраве и сексуалност“ и „Нарко-
тици – Рисково поведение“. Модулът „Наркотици – рисково поведение“ включва информация за: „упо-
требата на наркотичните вещества като рисково за здравето поведение; видове психоактивни вещества; 
групов натиск; асертивен отказ; умения за оценка на риска; генериране на алтернативи на употребата на 
наркотици; оценка на силните и слабите страни на личността; усвояването на умения за справяне с риско-
ви ситуации; свързани с предлагане и употреба на наркотични вещества“ [9, с. 59].

Програма за превенция на употребата на наркотични вещества от ученици от V-VII клас [10], разрабо-
тена от Дирекция „Превенции“ в Община Варна. Програмата е насочена към ограничаване „разпростра-
нението и употребата на ПАВ сред ученици в прогимназиалния етап чрез предоставяне на достатъчна, 
обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здра-
вословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда“ и по-
стигане на „трайна позитивна промяна в културните и социалните характеристики на училищната среда, 
влияещи върху избора на подрастващите, относно употреба на наркотици и други ПАВ“ [10, с. 5]. Струк-
турирана е в 4 модула – „Обучение на педагогически специалисти“, „Обучение на ученици“, „Работа с ро-
дители за превенция на употребата на ПАВ“ и „Сътрудничество с общността при реализиране на превен-
ция на употребата на ПАВ. Промоция на здравословен начин на живот в училищната общност и подкре-
па в развиването на училището, като защитена социална среда“. Системата от методическа литература 
включва: методически ръководства за учители за превантивна работа във всеки клас (V, VI и VII) и книжки 
за учениците във всеки клас („Какво трябва да знаем за…тютюн, алкохол и кофеин: книжка за пети клас“; 
„Какво трябва да знаем за…тютюн, алкохол и анаболни стероиди: книжка за шести клас“ и „Какво трябва 
да знаем за…наркотичните вещества: книжка за седми клас“).

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020–2024 г. превантивно-инфор-
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мационните центрове по проблемите на наркоманните изпълняват две национални програми за универ-
сална превенция – „Кодово име „Живот“ и „От връстници за връстници“.

Програма „Кодово име „Живот“. Прилага се в прогимназиалния етап на основната степен на образо-
вание (V – VII клас) и има превантивна насоченост – намаляване на рисковите и засилване на протектив-
ните фактори, свързани с употребата на ПАВ. Предвижда се провеждането на инициативи, срещи и рабо-
та с родители за формиране на социални и личностни умения, промяна в нагласите за собственото здра-
ве и стимулиране на здравословен начин на живот, както и повишаване на информираността на подра-
стващите за причините, видовете и последиците от евентуално проявено от тях рисково поведение. 

Програма „От връстници за връстници“. Прилага се за ученици в гимназиалния етап на основната сте-
пен на образование (VIII – XI клас) и е с превантивна насоченост – предотвратяване употребата на ПАВ и 
стимулиране на здравословния начин на живот. Предвижда се сформирането на доброволчески клубове 
и провеждането на дискусионни срещи и работа с родители за: промяна в нагласите за собственото здра-
ве и стимулиране на здравословен начин на живот; подпомагане на личностното и социалното израства-
не на подрастващите – формирането на идентичност, намирането на смисъл в живота, подпомагане на 
процеса по вземане на решения и устояване на груповия натиск, както и оказване на подкрепа на връст-
ници, експериментиращи или употребяващи ПАВ.  

Концептуалните идеи за превенция на употребата на ПАВ във всички представени програми корес-
пондират с ключовата компетентност „Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 
начин на живот и спорт“, залегнала в общообразователната подготовка по различните учебни предме-
ти в училищното образование. 

В основата на по-голяма част от представените програми е стимулирането на емоционалната компе-
тентност у подрастващите, което е предпоставка за ефективността на превантивната им функция. „При 
сравняване на представените резултати от приложението на редица програми за повишаване на емоцио-
налната интелигентност и личностните качества, проявления на по-ниски нива на развитие на емоцио-
налната интелигентност, разглеждани като предпоставка за развитие на наркоманна пристрастеност, яс-
но изпъква превантивната функция на такъв тип програми в сферата на наркоманиите“ [11, с. 240].

В СИСТЕМАТА НА САМОВЪЗПИТАНИЕТО
В процеса на самовъзпитание е необходимо да се обърне внимание на себерефлексията и себеп-

ревенцията. Част от себепознанието, необходимо за осъществяване на лична превенция за въздържа-
не от изпадането в зависимости, е грижата за собственото здраве и осмислянето на свободното време. 
„Аюрведическата концепция за идеалното здраве се основава на идеята, че тялото, съзнанието и духът 
всъщност са едно – и затова идеалното здраве се постига, когато физическата, интелектуалната и духов-
ната страни на същността ни действат съвместно, ефективно и хармонично“ [12, с. 153]. За възстановява-
не на собствения баланс се препоръчват: медитация, упражнения, балансирана диета и генериране на 
радост [12, с. 153].

„Медитацията, пеенето, молитвата, общуването с природата, свиренето на музикален инструмент и 
художествената експресия са особено привлекателни начини за промяна на съзнанието, защото почти 
не изискват външни ресурси“ [13, с. 221]. Подобни дейности съдействат за повишаване на настроението, 
стимулиране на творчеството, изследване на психиката и други.

Приложение може да намерят всякакви програми, в основата на които стоят осмислянето на свобод-
ното време (занимания по интереси, изкуство, доброволчество, спорт) и формирането на емоционалната 
интелигентност, социални и емоционални умения, сред които: себеконтрол, себепознание, мотивация, 
емпатия, приспособимост в междуличностните отношения.

Модел на възпитателно занятие, стимулиращо емоционалната интелигентност при юноши с деви-
антно поведение предлага В. Господинов [14, с. 253–272]. Целта на занятието е „формиране на по-ста-
билни механизми за направляване на емоциите посредством интелекта, т.е. способността като рацио-
нално-емоционална изява в позитивна за него и социума посока при подпомагаща роля на емоциите“ 
[14, с. 253]. Моделът е апробиран в училища и специализирани институции и може да бъде адаптиран 
в превантивната и корекционно-възпитателната дейност за преодоляване на употребата и злоупотреба-
та с ПАВ.

В СИСТЕМАТА НА СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Методика за групова работа родители, основаваща се на водещата идея за развиване на умения в ро-

дителите, които са необходими за справяне с употребата на ПАВ от детето им [15]. Груповата работа се 
провежда в 10 двучасови групови сесии, в рамките на които се предвижда родителите да развият „опре-
делени умения за адаптиране на живота на семейството към новите изисквания на възрастта на детето 
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им, някои от тези умения са:
 y Поставяне на ясни граници между родителската и детската подсистема;
 y Готовност за установяване на ясни и в същото време гъвкави правила, адекватни на възрастта на 

детето им;
 y Засилване на родителската коалиция, за сметка на съществуващата родителско-детска коалиция; 

кооперативност и сътрудничество между родителите;
 y Взаимно приемане и разбиране;
 y Способността на семейството като цяло да създава отношения и да приема помощ от по-голямата 

общност (приятелската среда на родителите, училището);
 y Изработване на собствен терапевтичен план за всяко семейство – какво искат да постигнат, как ще 

разберат, че желаната промяна вече е налице, как да се справят, ако детето отново се върне в ак-
тивната употреба“ [15, с. 36].

Повишаване на родителските компетенции по темата за превенция на рисковото поведение е и ос-
новна цел на програма „К. Е Ш.“ – Кой е „шефът“?“. В рамките на програмата се предвижда провеждане-
то на срещи с родители, при които под формата на интерактивни тренинги, психодраматични техники, ро-
леви игри, „връщане във времето“, активно включване на въображението и други родителите придоби-
ват умения за идентифициране, изразяване и приемане на собствените си емоции и тези на детето. Сред 
тях са: активно подкрепящо слушане, поставяне на ясни граници, решаване на често срещани проблеми, 
подкрепа на детето и повишаване самочувствието му чрез обосновани похвали.

В СИСТЕМАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ
Програма, насочена към деца и младежи, живеещи в защитените и преходни жилища, както и таки-

ва, живеещи във високо рискова среда и/или с девиантно поведение или в ромски общности, времен-
но или трайно застрашени от злоупотреба с ПАВ и разпространение на болести, предавани по сексуален 
път, е „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общ-
ности и деца от малцинствени групи“. Чрез работа на терен в самата общност и/или институция и рабо-
та с родителите се цели повишаване на информираността за вредите от употреба на ПАВ, информиране, 
консултиране и промотиране на здравословния начин на живот и развитие на социални умения на уяз-
вимите групи.

В ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА
Лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, които имат зависимост към ПАВ, са уязвима 

група, което налага необходимостта от целенасочена работа в пенитенциарния и постпенитенциарния 
период.  В условията на закрита среда се прилагат програми за превантивна и корекционна работа про-
тив употребата и злоупотребата с ПАВ, насочени към намаляване на търсенето и предлагането на такива 
вещества, изграждане на асертивно поведение, осмисляне на свободното време. 

Сравнителен преглед и анализ на съществуващите програми в различни европейски държави показ-
ва наличието на широк спектър от мерки и практики в европейската пенитенциарна система, насочени 
към проблема. Приведени са примери със специализирани информационни, терапевтични и рехабили-
тационни програми в Испания, Германия, Белгия, Литва и България [16, с. 27–30]. 

Сред програмите, конструирани и апробирани в българската пенитенциарна система, са:
 y Краткосрочна програма (20 сесии, реализирани ежедневно с продължителност 5-6 часа) за рабо-

та с наркотично зависими осъдени, създадена във Великобритания и въведена у нас от Ш. Уокър. 
„Поради голямата интензивност и въпреки структурираността на програмата в когнитичвно-бихей-
виоралното русло, тя има богато протичаща групова динамика, която оказва съществено влияние 
върху обсъждането на планираните теми“ [17, с. 258].

 y Програма за психосоциална рехабилитация на зависими от наркотици в затвора – сдружение „Про-
ект Пеперуда – София“, Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с упо-
требата на наркотици и ХИВ в затвора. Основава се върху личностно-ориентирания подход и включ-
ва дейности: оценка на степента на зависимост, индивидуално и групово консултиране и добровол-
но тестване за ПАВ.

 y Модулите за работа с целева група наркозависими по програмите „Живот на свобода“, „Асертивно 
поведение“ и „Етнотолерантност“ – сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ по проект „Сво-
бода зад решетките“, Норвежки механизъм [18, с. 33-95]. Предложените програми имат допълващ 
и алтернативен корекционно-възпитателен характер. „През последните години полето на образо-
ванието, социалните дейности, психологията, затворното дело се обогати, отвори и вече са достъп-
ни професионално разработени пособия, засягащи проблематиката…“ [18, с. 31].
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Пробационните програми за обществено въздействие биват: развиващи и корекционни [19, с. 27]. 
Програмите, които са „насочени към промяна на нагласите, ценностите, поведението на осъдените и за 
преодоляване на различен вид зависимости (хазартна, алкохолна, наркотична)“, имат корекционно-въз-
питателен характер [19, с. 27].

В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (подготовка на студенти педагози)
Технология за формиране на компетенции за диагностика и методика на превенцията на употреба-

та на ПАВ у студенти в педагогически специалности предлага Т. Манасиева [20]. Приложим алгоритъм за 
дискутиране на проблема може включва следните етапи [20, с. 263]:

Схема 1. Модел на занятие за осъществяване на превантивна дейност сред студентите педагози 
[20, с. 263]

тенденции 
(статистика) 

условия 
(фактори, 
причини)


резултати (промени 

в личността и 
средата)


противодействие (законови 

мерки, медицински и 
педагогически методи)

Изясняването на проблема изисква разглеждането му в контекста на неговата социална значимост. 
Необходимо е изясняване на факторите, причините и условията за употребата, злоупотребата и пристрас-
теността, както и очертаване на общите и специфични белези на различните етапи при формиране на за-
висимост към ПАВ. В методически план е необходимо да се предложат форми, методи и средства за ана-
лиз, психолого-педагогическа работа и лечение, както и възможностите за междуинституционална под-
крепа [20, с. 264–268].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обобщение може да се направи извод, че всички образователни програми трябва да бъдат насоче-

ни към изпълнение на основната визия на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024), а 
именно – българските граждани да успяват да реализират своя потенциал и целите си, запазвайки здра-
вето си без наркотични вещества. Превантивните дейности, залегнали в тях трябва да бъдат съобразени 
както с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици, така и със съвре-
менните образователни тенденции и подходи:

 y Приложение на компетентностния подход – насоченост към формирането на социални и лично-
стни умения и стимулиране на здравословен начин на живот;

 y Интерактивност и вариантност в подбора на методи, форми и средства;
 y Съобразяване със съвременните тенденции в употребата на ПАВ;
 y Съобразяване с психолого-педагогическото пространство на подрастващите (възрастови и социо-

културни характеристики, сензитивност в развитието, семейна среда);
 y Ангажираност на родителите и привличането им като партньори в превантивните дейности, зале-

гнали в програмите;
 y Междуинституционално сътрудничество;
 y Етичност, устойчивост и мултиплициращ ефект.
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