
3. Twins' disputes / Конфликт между близначки 
Случаят се развива през 2011г. и засяга две близначки. Едната от тях – А – носи отговорността 
за двете и се опитва всячески да контролира всичко, което сестра й – Б – прави и казва. Б е по-
неспособна да се контролира и да се държи прилично и се бунтува срещу ограниченията, които А 
й налага.  
А обича да командва и по всички възможни начини се опитва да управлява класа, учителите и 
социалните обучители. Тя е уверена в своя авторитет, който за съжаление в последно време 
деградира. А се мисли за жертва и го показва по време на интервюта извършвани от 
обучителите, които се опитват да разберат неприятната ситуация в детайли. Заради силно 
разминаващите се мнения предложената педагогическо-психологическа помощ не е приета.  
В отговор на ситуацията, директорът, класния ръководител и социалните обучители следят и 
координират поведението на момичетата, но в крайна сметка се оказват неспособни да 
установят отворени и топли отношения между двете. Шестнадесет годишните тийнейджърки не 
разбират смисъла на психологическите грижи, помощ и комуникация. Те вярват, че са 
самостоятелни и създават множество проблеми на хората, които се опитват да достигнат до тях.  
Училищните съветници, които се ангажират със ситуацията, осъзнават нейната динамика както 
благодарение на собствените си проучвания, така и благодарение на информацията 
представена от учителите. Те установяват, че по време на обедните почивки Б става агресивна 
спрямо сестра си, а на учителите постоянно им се налага да правят забележки за псувните, които 
двете изричат. Методите за преодоляване на кризата са най-вече системни дискусии и 
разговори, най-вече след часовете или по време на проектни дейности. Съветниците викат майка 
им, за да се опитат да анализират негативното въздействие, което раздялата на родителите на А 
и Б е имала върху тях. Момичетата са споделяли, че преди да се разведат майка им и баща им 
открито са вдигали скандали. Бащата живее с тях, а майката се е изнесла. Бащата не работи, 
което превръща майката, която работи на смени, в единствения източник на средства. Тъй като 
тя вече не живее в същата къща, майката на двете близначки комуникира с тях епизодично. В 
последно време бащата също не им обръща нужното внимание и почти не общува с тях. Той е 
доста по-близък с двамата си по-големи синове, които живеят в същия дом. Социалните 
обучители проучват и разбират, че братята не се намесват в отношенията на родителите, те са 
тихи и спокойни.  
Педагогическата помощ предоставена от специалистите понякога успокоява неразбирателството 
между сестрите. Те са посъветвани да се обърнат и към доктор или психиатър. 


