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Приложение № 3 

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ, които трябва да вземем под внимание 

Приложението е част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И СЕБЕУВАЖЕНИЕ“, 
Практически наръчник за обучители, автор: Екатерина Велева и екип на фондация 
П.У.Л.С., 2018 

Трудността и деликатността на темата за „насилие” и „ телесно наказание над 

деца” може да повиши тревожността в групата, и това от своя страна да 

провокира гама от  защитни реакции.  

Едни от често срещаните са:   

- Изтласкване на проблема, травматичното преживяване и това да се 

появи като грешка на езика, невротичен симптом /тикове, загуба на 

съзнание/ 

- Регрес - крайно инфантилно поведение /капризи и раздразнителност/, 

ходене до тоалетната, 

- Поведенчески прояви - криене под чина, зад косата /при момичета/, лягане 

на чина 

- Пасивно агресивно поведение – провали, отлагане във времето, 

заболявания, които въздействат повече на другите, от колкото на самия 

участник 

- Изразена агресивност 

- Отричане /отхвърляне/ на темата, чрез обезценяване /подхвърляне на 

неуместни шеги/  

- Изместване - Обвинения към пострадалите и оневиняване на 

упражняващите/, което от своя страна води след себе си идентификация с 

агресора и виктимизация на пострадалия, сбивания между съученици или 

удряне или нараняване на себе си. 

- Контролиране - да се изземе думата от водещите с цел да измести 

темата.  

- Сексуализацията - определено сексуализирано поведение, като по този 

начин се отклонява тревожността. 

- Отричане – заспиване. 

- Изолация, „Затваряне” на участниците и групата /наблюдава се отказ от 

дискусия/. 
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НАЧИНИ НА СПРАВЯНЕ 
Да се назоват трудностите  и да се интерпретират и като правило, да се вземе 

под внимание, че темата при някои от децата е прекалено болезнена и трябва 

да се намали интензитета на дискусията и да се изведе темата извън 

личностовото функциониране навън „при другите”. 
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