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Психологът Цвета Стоянова: Извънредното положение е изпитание за всички 

Можем да структурираме ежедневието си и да стимулираме собствената си 
креативност, казва още Стоянова 

Цвета Стоянова е детски и организационен психолог, кариерен консултант GCDF 
гл.експерт „Подкрепа на личностното развитие” в Община Варна, дирекция 
„Образование и младежки дейности“. Специализирала е тренингови програми за 
развитие на социални и кариерни умения, психодрама, арт-терапия, фокусирана към 
решения терапия, Балинтов подход. Провежда психологични и кариерни консултации 
за деца, ученици родители и педагогически специалисти в психологичен и кариерен 
кабинет”Емпатия”.   

- Г-жо Стоянова, как се отразява извънредното положение и социалната 
изолация на деца и възрастни? 

- Извънредното положение е изпитание за всички. Ние се намираме в 
необичайна за нас ситуация, която е свързана с доброволна физическа 
изолация и поемане на лична отговорност за нея. Благодарение на 
съвременните технологии имаме разнообразни средства за поддържане на 
социални връзки. Моите наблюдения и професионални контакти показват 
покачване на безпокойството, и тревожността, страхове от затвореното 
пространство. Някои млади хора излизат вечер и не могат да се самоограничат.  

- Кои групи са най-уязвими от психологическа гледна точка?  

- Емоционално лабилните личности, както и тези, които нямат развити умения за 
справяне с житейски стресови ситуации.  

- Как да понасяме по-леко карантината?  

- Най-вече като поддържаме духа си силен, сърцето - здраво и ума - рационален. 
Да намерим смисъл, като променим гледната точка към ситуацията. Във всяка 
стресова ситуация се включва защитния механизъм ”бий се или бягай”. Най-
важният ресурс в криза е да преценим кое се поддава на нашия контрол и кое 
не. И да изберем какво да правим и как да се държим. Можем за 
структурираме ежедневието си, интересите си напр.: да имаме план за деня, 
който да спазваме, да осигурим личното си работно поле, децата да имат 
пространство за „ходене на училище” и спазват както и до сега правила, да 
вършим ежедневните си дейности за поддържане на хигиена, бит, общуване. 
Да стимулираме собствената си креативност за нови игри с близките си или да 
си припомним различни настолни игри. Да осмислим времето си заедно. Да 
развиваме нови умения. Провокирани сме да развиваме както дигиталната си 
компетентност, така и емпатията. Можем, разбира се и да изберем да се 
вайкаме или да опитаме да „изядем или изпием стреса” като често отиваме до 
хладилника. В нашите възможности е ограничаването на достъпа до негативни 
новини от различните медии, които ни разболяват и подхранват страховете ни.  

- Кога е необходимо да бъде потърсен специалист?  

- В обществото ни има критично функциониращи семейства. Ако настъпят 
неконтролируеми реакции в емоциите или поведението, ако се засилят 
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рисковите прояви напр.: нетипична за личността самоизолация, зачестяващи 
паник атаки, нездравословна агресия, нарастващи конфликти, употреба на 
психоактивни вещества. 

- Как родителите да мотивират децата си за обучение в условията на 
извънредно положение?  

- С личен пример.  

- Какви са най-често допусканите грешки при общуването с подрастващите?  

-     На днешните родители им е много трудно. Някои са объркани между 
някогашния Макаренковски подход, в който те са възпитавани и така нар. 
либерален подход, в който границите се размиват. Често в практиката си се 
сблъсквам с родителско безсилие пред последиците от консуматорски настроените 
им деца със силен Аз и доминантни нагласи. Понякога родителите решават да 
ограничат или налагат крайни санкции, без да се съобразят с особеностите на 
днешните деца и възрастовото им развитие – напр. при отнемане на свободата за 
вземане на решение на един тиинейджър се отнема отговорността му и се 
включват съпротивите му. Това кара родителите да подлагат на съмнения 
възпитателните си подходи.С което подлагат на съмнение собствените си 
ценности. Важно е пред себе си да са наясно какъв човек искат да отгледат и 
възпитат. 

24.03.2020г.  интервю на Емилиян Ялъмов, организатор в 
ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр.Варна 

За контакт с Цвета Стоянова - 0882  567 038, 0898 570 398 

 


