
УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ ОТЧИТАТ УВЕЛИЧАВАНЕ 

НА ТРЕВОЖНОСТТА ПРИ ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ 

  

Училищни психолози от Пазарджик отчитат увеличаване на тревожността при 

децата в тинейджърска възраст вследствие на социалната изолация. Група училищни 

психолози в града предоставя безплатни консултации по телефон, а към инициативата се 

присъединяват и психолози на свободна практика, информира на 15.04.2020 г. БНР. 

 

"Факт е, че поради това, че сме ограничени за физически контакт, моят 

телефон прегрява. Търсят ме и деца, търсят ме и родители", каза в ефира на 

"Хоризонт" на БНР психологът Петя Точкова. 

 

Децата и родителите споделяли, че изпитват панически състояния. "Нарушения в 

съня, нарушения в храненето, нарушения в емоцията. Най-интересното е, че децата в 

начална училищна възраст нямат такава проблематика, а тази проблематика е по-

скоро за децата в юношеска възраст, както и за възрастните хора", коментира 

Точкова. Тя съветва при тревожни състояния да намерим опора в това, което ни носи 

мир, спокойствие, сигурност, вяра. Можем да преодолеем тревожните състояния чрез 

спорт, четене, хоби, гледане на филми.  

 

"Много е важен интелектът на родителя. Много е важно родителят да не слага 

проблема в задния си джоб и да казва - и аз съм бил така преди години", подчерта 

психологът.  

 

Навременната намеса на родителя и на специалиста в лицето на психолога може 

да помогне за решаване на проблема с тревожността. Психическите травми се отразяват 

върху формирането на личността, предупреждават психолозите. 

 

"Една такава травма винаги се отразява на формирането на една личност, в 

различни посоки - невъзможност за осъществяване, липса на мотивация за успех, липса 

на мотивация за справяне с ежедневните неща, падане на самочувствието, нереална 

самооценка, по-скоро ниска. Проблемите са много широкоспектърни", изтъкна Точкова. 

Тя допълни, че психологът не решава проблема, а дава посока за решаване на проблема.  

Правилното хранене също помага за преодоляване на някои състояния. 

 

"Много е важна духовната храна, изключително важна. Позитивното мислене - 

аз съм негов привърженик, но в рамките на реалното. Не може, когато животът ни се 

срива, ние да мислим позитивно, по-скоро трябва да намерим верния път и посока", 

изтъкна още специалистката. 


