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Страстите ученически – материални и естетически

Сред учениците в София няма силно изразено финансово неравенство - нито според джобните, нито според

месечните разходите. Доколкото сред децата все пак има и по-"заможни", тъкмо те най-често стават обект

на кражби, агресия или "изкушения" като алкохол и наркотици.

Петя Брайнова, Драгомира Белчева

На учениците от пети до дванадесети клас са зададени два въпроса относно техните бюджети – за джобните

пари, които получават за една седмица (включително джобни, дадени от родителите и други близки и пари,

които сами са заработили) и за парите, които са похарчили лично за себе си през изминалите 30 дни (виж

следващата диаграма). На трети и четвърти клас е задаван само въпросът за джобните пари.

Основна тенденция при разпределението както на джобните, така и на общите месечни разходи е, че са в

правопропорционална зависимост с възрастта, т.е по-големите ученици имат по-високи разходи и повече

джобни.  Търсейки  статистически  значими  връзки  между  "парите  на  учениците"  и  мнението  им  по

разглежданите в изследването теми, разделяме съвкупността в три групи – 3-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас.

Структурата на разходите при големите (8–12 клас) и малките (5–7 клас) ученици е приблизително една

и  съща.  Максималната  разлика  от  3%  се  наблюдава  при  разходите  за  частни  уроци,  за  заведения  и

дискотеки. Първото се дължи на големите разходи за уроци на седмокласниците, които вероятно се готвят

за кандидатстване. Втората разлика е в полза на големите ученици, които отделят все повече средства за

заведения и нощен живот.

Най-високи са разходите за облекло (средно по 135 лева) и частни уроци. Ученик в София от долния курс

(5-7  клас)  харчи  средно  между  123  и  168  лева  на  месец  за  частни  уроци,  като  специално  при

седмокласниците  този  разход  варира  от  160  до  250  лева,  което  приблизително  се  равнява  на  една

минимална работна заплата. Разходите за мобилен телефон вече са съществена част от бюджета на всеки
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ученик, средно около 50 лева, а е спорно доколко те са оправдани. Въпреки забраната за посещение на

нощни  клубове  и  дискотеки  се  забелязва,  че  немалка  част  от  разходите  са  направенни  именно  там.

Възможно е, разбира се, при някои да става дума за т.нар. "детски дискотеки" или домашни партита, но

реалността е, че всеки от нас е срещал деца по улиците и заведенията на нощна София. Например, ученик

от горния курс, харчи по заведения средно между 135 и 175 лева на месец.

Няма силно  изразено  неравенство  нито  според джобните,  нито  според разходите  -  както  в  цялата

съвкупност,  така  и  в  отделните  класове.  Това  означава,  че  парите  са  разпределени  приблизително

нормално. Класическа илюстрация при изследване на неравенство е кривата на Лоренц. По абсцисата са

разположени кумулативните дялове на учениците, а по ординатата –  кумулативните дялове на техните

разходи.  Идеално  равенство  би  имало,  когато  в  20%  от  учениците  са  съсредоточени  точно  20%  от

разходите, в 40% от учениците – 40% от разходите и т.н. Тогава кривата на Лоренц съвпада с диагонала на

единичния квадрат. В случай на абсолютно неравенство всички пари са притежание на един единствен

човек. В настоящето изследване кривите на Лоренц, отразяващи разходите в отделните класове, са близо до

диагонала на квадрата.

Липсата  на  неравенство  е  доказателство,  че  при  учениците  в  столицата  няма  голямо  разслоение  по

отношение на финансовите възможности. Обяснение може да се търси както в предположението, че децата

на най-бедната част от обществото не са обхванати от образователната система, така и в това, че колкото и

скромни да са доходите на родителите, те правят всичко възможно, за да осигурят на децата си нужните

условия, за да се чувстват те комфортно в училищната среда. От друга страна, децата на най-богатите са

незначителна част от цялото и не могат да повлияят на оценките на средните стойности в изследването.

Нормално  разпределените  пари  са  предпоставка  за  по-спокойна  атмосфера  в  клас,  за  по-добро

самочувствие на отделния индивид, а оттук и  за по-благоприятна среда за осъществяване на учебната

дейност.

Квартилни групи според обема на паричните средства

За да се избегне зависимостта между парите и възрастта, както и да се провери има ли различия в мнението

на учениците по обществено значими въпроси според това с какви средства разполагат, разделихме всяка

от трите групи 3-4, 5-7, и 8-12 клас на квартилни подгрупи относно джобните им пари за една седмица или

общите им разходи за месец. По този начин получаваме по четири приблизително равни по обем групи

(според  джобни  или  разходи)  и  можем  да  сравняваме  отговорите  на  учениците  във  всяка  от  тях.

Изследването показа, че не съществуват големи отклонения в мнението на децата от различните квартили,

което можеше да се очаква, имайки предвид липсата на голямо неравенство, дискутирана в предходния

параграф. Все пак си струва да се отбележат някои социални теми, в които се наблюдават статистически

значими, макар и не големи разлики в отделните групи.

Първият по важност проблем, посочен от почти 50% от децата от всички възрасти, е наличието на
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ученици, които мислят, че всичко им е позволено. Тук значима разлика в групите по джобни се наблюдава

само при най-големите, където разликата между първи и четвърти квартил е 15% (първи – 57%, четвърти –

42%). Показателно е,че всеки трети гимназист признава, че често му се случва нарочно да дразни своите

съученици и тази склонност значително нараства с увеличаване на джобните. При поставяне на въпроса до

колко изброени проблеми засягат децата на София като цяло, отговорът "Агресия и физическо насилие"

излиза на второ място при малките ученици (5-7 клас) като над 50% от тях посочват, че това ги засяга в

голяма и много голяма степен. При детайлно сравняване на отговорите в групите по джобни се вижда, че

делът на децата в първия квартил, посочили този проблем, е по-висок в сравнение със съответния дял в

четвъртия квартил, като разликата е около 13%. Всяко второ дете от 3-4 клас, както и всяко четвърто от

по-големите се оплаква, че е тормозено от свои съученици. Сериозно внимание трябва да се обърне на

факта, че в първия квартил по джобни при големите този проблем се среща при почти половината ученици.

За какво говори това? Дали повечето лични средства водят до чувство за безнаказаност, защо “по-бедните”

деца се  чувстват  тормозени  и  подтиснати  от  своите  връстници?  Дали  стоте  лева на  седмица ти  дават

правото да се поставиш над правилата?

Усещане за несигурност

Несигурни на улицата се чувстват почти 40%, а в училище – 18% от софиянчетата, като с възрастта тази

несигурност намалява. Една от причините за това са честите кражби, както в училище (36%), така и извън

него (32%). Противно на очакваното се оказва, че да оставиш нещата си в класната стая без надзор, е също

толкова рисковано колкото и това да се разхождаш с разкопчана чанта на улицата. Кой е виновникът? Ако

това е външен човек, тогава какво прави училищната охрана? Ако това са самите ученици, къде е мястото

на училището и родителите във възпитанието на морални ценности?

Учениците  с  повече  джобни  (четвърти  квартил)  стават  обект  на  кражба  в  много  по-голяма  степен,  а

разликата  е  най-осезателна при  грабежите  извън  училище.  В  отговор,  с  нарастване  на  възрастта,  все

повече ученици започват да носят оръжие, най-често вечер след часовете. Факт е, че измежду учащите в

горните класове всеки пети носи в себе си нож или бокс, като сравнявайки данните по квартили, делът от

12% при първия се удвоява при четвъртия квартил.

Притеснително е и че на всеки трети гимназист са му предлагани наркотици, като при "най-богатите" този

дял нараства до 50%. Обект на изкушение стават и най-малките (3-4 клас) - на 14% от тях са им предлани

цигари и алкохол, като отново “заможните” стават по-често жертва на недоброжелатели (18%), докато при

тези, с най-малкото джобни, застрашените са едва 7%. Очевидно по-добре облечени и с по-скъпи вещи,

тези  ученици  са  разпознаваеми  сред  цялата  съвкупност  и  следователно  се  превръщат  в  по-честа  и

примамлива мишена.

Уговорката на среща с непознат по интернет е все по-наблюдавано явление в нашата действителност. Но до

колко това засяга децата? Над 15% от малчуганите са споделяли лична информация с непознат в интернет,

всеки десети прогимназист си е уговарял среща, а при по-големите това се превръща в практика (32%). Тук

отново парите оказват влияние – например при току-що навлезлите в пубертета ученици (5-7  клас) се

наблюдава ясно изразена и доста притеснителна тенденция. Делът на потенциалните жертви нараства от

9% при първи квартил на 24% при четвърти. Този проблем не бива да се подценява, защото последствията

от него могат да достигнат до крайности и са не по-малко опасни от злоупотребата с алкохол и наркотици,

които са ясно идентифицирани като проблеми и поставени на челно място от самите ученици.

Социални дистанции

Децата на София не искат за свои съседи най-вече онези групи в обществото, които пряко застрашават
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тяхната сигурност.

Сред възможните отговори са изброени групи с големи различия във финансовите си възможности (много

бедни,  много  богати),  маргинализирани  групи  (клошари,  проститутки,  пияници,  просяци),  субгрупи  с

асоциално поведение (наркомани, мутри, мошеници, скинари), етнически малцинства (евреи, турци, роми,

негри, китайци) и други, в т. ч. пенсионери, инвалиди, полицаи, хомосексуалисти. Расовите предразсъдъци

при учениците са много по-слабо изразени, в сравнение със страха за собствената им сигурност. Като цяло

се  наблюдава слаба тенденция децата, разполагащи с  по-малко парични средства  да  имат по-изразена

неприязън към изброените групи, отколкото техните “по-богати” съученици.

Харесват ли училището?

Тревожно  е,  че  с  нарастване  на  възрастта  децата  все  по-малко  вярват,  че  училището  ги  подготвя  за

справяне с проблемите в реалния живот и затова все по-малко го харесват. Всеки пети прогимназист и 2/5

от  гимназистите  са  изгубили  напълно  своето  доверие  в  образователната  система.  Тази  зависимост  се

проявява още по-силно при учениците, с най-големи разходи за частни уроци, значителен дял от които

изтъкват  зле  подготвените  преподаватели  за  основен  проблем.  Като  цяло,  липсата  на  дисциплина  и

неспособността на учителите да се справят с безредието в клас са едни от най-посочваните проблеми и

респективно най-вероятните причини за нехаресването на училището като институция.

Бъдещи планове

Тежка икономическа обстановка, агресия, чувство за безнаказаност в определени групи, висока степен на

несигурност,  безредие.  Ивъпреки  всичко:  "Ще  остана  в  България".  Около  60%  от  гимназистите  имат

намерение да останат в България, да продължат образованието си или да започнат работа. По-доброто

благосъстояние е предпоставка за съставяне на по-ясни планове за бъдещето – всеки пети от учениците с

по-ограничени месечни разходи няма конкретни планове за след завършването си. Какво кара тези деца да

живеят “ден за ден” – финансовите трудности или липсата на амбиция?

"За първи път някой се интересува от нашето мнение, възрастните обикновено си мислят, че по-добре

от самите нас знаят какви са проблеми ни." Това беше спонтанната реакция почти във всеки клас, който

посетихме.
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Независимо дали са облечени в скъпи или семпли дрехи, с униформи или не, в елитни или обикновени

гимназии, децата на София без притеснение споделяха проблемите си с  надежда, че ще бъдат чути. С

повече или с по-малко финансови средства зад гърба си, учениците идентифицират едни и същи проблеми

и се борят за общи каузи.
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