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За про ек та

Нас то я що то ръ ко вод с т во е раз ра бо те но в кон тек с та на про ект „Под го тов ка на на чал-

ни учи те ли за во де не на при об ща ва що об ра зо ва ние”, фи нан си ран от Ев ро пейс ка та прог ра ма 

„Ера зъм +” и пред с тав ля ва ос нов на та цел на кон сор ци у ма PRETTi да раз ра бо ти спе ци а ли зи-

ра но ръ ко вод с т во, съ дър жа що на со ки и уп раж не ния за оце ня ва не, ко е то да се из пол з ва от 

пре по да ва те ли в сфе ра та на на чал но то об ра зо ва ние, за да се иден ти фи ци рат уче ни ци те с 

обу чи тел ни труд нос ти, ка то по то зи на чин се га ран ти ра при ла га не то на адек ва тен под ход и 

се на ма лят раз ли чи я та в ре зул та ти те от обу че ни е то.

Ко ор ди ни ра ща та ин с ти ту ция за про ек та е На ци о нал на та асо ци а ция на ре сур с ни те учи-

те ли – Бъл га рия, ко я то обе ди ня ва по ве че от 900 пре по да ва те ли и спе ци а лис ти, ан га жи ра ни с 

по-доб ра та ин тег ра ция на уче ни ци те с обу чи тел ни труд нос ти в ця ла та стра на. Пар т ньо ри-

те по про ек та са (в аз бу чен ред):

За пом не те

 ü   „РААБЕ Бъл га рия” при те жа ва бо гат опит в раз ра бот ва не то на методически 
и обучителни ма те ри а ли в об ласт та на ин тег ра ци я та на де ца и уче ни ци със 
спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти и приобщаващото образование. 

ü  СУ „Ва сил Кън чов” от Вра ца, Бъл га рия, ко е то при те жа ва опит в об ра зо ва ни е то на 
де ца с обу чи тел ни труд нос ти. Ос вен то ва учи лищ ни ят пер со нал и учи те ли те ра-
бо тят в тяс но сът руд ни чес т во със спе ци а лис ти от мес т ния ре ги о на лен цен тър, 
за да от го во рят на спе ци ал ни те нуж ди в кон тек с та на об що то об ра зо ва ние.

ü  Букурещкият университет и не го ви ят Фа кул тет по пси хо ло гия и об ра зо ва-
тел ни на у ки, кой то пред ла га кур со ве по: тех ни ки за оцен ка и ус та но вя ва не 
на пси хо ло ги чес кия про фил на обу ча ва щи те се със спе ци ал ни пот реб нос ти; 
те ра пев тич ни про це ду ри за те ра пия на уче ни ци със спе ци ал ни пот реб нос ти; 
ос вен то ва съз да ва прог ра ма за въз с та но вя ва не на уче ни ци със спе ци ал ни 
пот реб нос ти; учеб ни ме то до ло гии за спе ци ал но об ра зо ва ние.

ü  Уни вер си те тът в Кор до ба и не го ви ят Фа кул тет по об ра зо ва тел ни на у ки, 
кой то пред ла га ба ка ла вър с ка прог ра ма по спе ци ал но об ра зо ва ние и ма гис-
тър с ка прог ра ма по при об ща ва що об ра зо ва ние. Фа кул те тът пред ла га из с-
лед ва ния и обу че ние по те ма та за елек т рон но то при об ща ва не в на чал но то 
об ра зо ва ние и ра бо ти вър ху раз ра бот ва не то на ре сур си за раз поз на ва не на 
обу чи тел ни труд нос ти.

ü  Из с ле до ва тел с ки ят ин с ти тут по дет с ка пси хо ло гия и па топ си хо ло гия на 
Сло ва кия (VÚDPaP), кой то е със ре до то чен вър ху ком п лек с ни те из с лед ва ния 
на пси хо ло ги чес ки те ас пек ти на раз ви ти е то на де ца та и мла де жи те и вър-
ху из с лед ва не то на ус ло ви я та, ко и то вли я ят вър ху то ва раз ви тие. Ин с ти-
ту тът пре дос та вя ком п лек с но мул ти дис цип ли нар но об с луж ва не за де ца със 
спе ци ал ни пот реб нос ти и за тех ни те се мейс т ва.

ü  Ос нов но учи ли ще Дубова от Бра тис ла ва, Сло ва кия, ко е то при ла га под хо да за 
при об ща ва що об ра зо ва ние и има уче ни ци със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот-
реб нос ти – син д ром на Ас пер гер, дис лек сия, дис г ра фия, по ве ден чес ки раз с т-
ройс т ва и дру ги. 
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На ръч ник

На ръч ни кът PRETTi пред ла га на на чал ни те учи те ли те о рия и прак ти чес ки на со ки, не-

об хо ди ми за иден ти фи ци ра не на ос нов ни те обу чи тел ни зат руд не ния в на чал но то учи лищ но 

об ра зо ва ние, прак ти чес ки уп раж не ния и на со ки за на чи на на во де не на дей нос ти те в клас, 

вза и мо дейс т вие с ро ди те ли те, ре сур с ни те учи те ли и спе ци а лис ти те, ра бо те щи с деца със 

спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти (СОП). Той ще бъ де раз ра бо тен на 5 ези ка, за да се 

га ран ти ра ши ро ко пот реб ле ние и дос тъп ност.

Це ли

Про ек тът PRETTi има за цел да раз вие ме то ди и да съз да де ус ло вия за под по ма га не на вся-

ко де те в на чал но то об ра зо ва ние, ка то иден ти фи ци ра уни кал ни те му спо соб нос ти за уче не и 

на ма ли ни во то на преж дев ре мен но на пус ка щи те учи ли ще (ПНУ) или неб ла гоп ри ят ни те пос ле-

ди ци на по-къ сен етап от жи во та. 

Це ле ва гру па

Ос нов на та це ле ва гру па са на чал ни те учи те ли в учи ли ща та, ко и то не са спе ци а лис ти в 

об ласт та на под к ре па та на де ца и уче ни ци със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти. 

В зак л ю че ни я та на Съ ве та на Ев ро па от нос но об ра зо ва ни е то и обу че ни е то съг лас но 

стра те ги я та „Ев ро па 2020” се по соч ва, че по доб ря ва не то на про фе си о нал но то раз ви тие на 

учи те ли те, учи лищ ни те ръ ко во ди те ли и обу чи те ли те на пре по да ва те ли ще до ве де до по ви-

ша ва не на ка чес т во то на пре по да ва не то. Про ек тът PRETTi до раз ви ва то зи ар гу мент, ка то 

под гот вя на чал ни те учи те ли, за да мо гат да от го во рят на раз но об ра зи е то от пот реб нос ти, 

пред ко и то ще се из п ра вят в съв ре мен ни те клас ни стаи, не об хо ди ма мяр ка, ко я то има за цел 

да ока же въз дейс т вие вър ху лич нос т но то раз ви тие на уче ни ци те и да до ве де до пъл но цен но 

при об ща ва що об ра зо ва ние. 



I. НА ЦИ О НАЛ НИ ПО ЛИ ТИ КИ ЗА ПРИ ОБ ЩА ВА ЩО ОБ РА ЗО ВА НИЕ
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I.1. Национални политики за приобщаващо образование в България 

Бъл га рия ра ти фи ци ра Кон вен ци я та на ООН за пра ва та на де те то (Ор га ни за ция на обе-
ди не ни те на ции, 1989 г.) и се по зо ва ва на меж ду на род ни до ку мен ти за пра ва та на де те то, 
Дек ла ра ци я та от Са ла ман ка (ЮНЕСКО, 1994 г.) и Рам ка та за дейс т вие, при е та по вре ме на 
Све тов ния об ра зо ва те лен фо рум в Да кар (ЮНЕСКО, 2000 г.), стра те гии и по ли ти чес ки до ку-
мен ти (ОИСР, 2006). Дек ла ра ци я та от Са ла ман ка (ЮНЕСКО, 1994 г.) раз г леж да при об ща ва не-
то на рав ни ще то на пра ва, цен нос ти и раз но об ра зие и из ли за из вън гра ни ци те на ув реж да ни-
я та при оп ре де ля не то на спе ци ал ни те пот реб нос ти. 

По нас то я щем Бъл га рия има за цел да по доб ри ико но ми ка та и да ус та но ви ста бил на де-
мок ра ция – про цес, до пъл ни тел но на сър ча ван от при съ е ди ня ва не то на Ев ро пейс кия съюз (ЕС) 
и до пъл ни тел но зат вър ден с по е ма не то на ро та ци он но то пред се да тел с т во  на Съ ве та на 
Ев ро па през 2018 г.

Бъл га рия е пъл ноп ра вен член на ЕС и се раз г леж да ка то стра на с обе ща ва що ико но ми чес-
ко, со ци ал но и по ли ти чес ко раз ви тие, во дещ фак тор на ста бил ност на Бал ка ни те.Стра ни те, 
ко и то се при съ е ди ня ват към ЕС, тряб ва да по ка жат нап ре дък в об ра зо ва тел ни те ре фор ми и 
да при ве дат сво и те по ли ти ки и прак ти ки в съ от вет с т вие с днев ния ред на ЕС, на со чен към 
об ра зо ва ни е то за всич ки, раз ви ти е то на ин ди ви да и об щес т во то, по ви ша ва не на при об ща ва-
не то и со ци ал но то сбли жа ва не и на сър ча ва не на ху ма ни тар ни те цен нос ти (Съ вет на Ев ро па, 
2001 г.). Про ме ня щи ят се свят на спе ци ал но то об ра зо ва ние за поч на в края на 90-те го ди ни с 
по ли ти ки, ко и то да до ха на ча ло то на ре фор ма, на ре че на об ра зо ва тел на ин тег ра ция на де ца та 
със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти. 

По ли ти ки те за об ра зо ва ние, на сър ча ва щи при об ща ва що то об ра зо ва ние в Бъл га рия, бя ха 
съз да де ни през 2015 г. с но вия За кон за пре ду чи лищ но то и учи лищ но то об ра зо ва ние и съ път-
с т ва щия го дър жа вен об ра зо ва те лен стан дарт за при об ща ва що то об ра зо ва ние. С новото 
законодателство се рег ла мен ти ра об ра зо ва ни е то на де ца със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот-
реб нос ти в учи ли ща та и в клас на та стая, включи тел но иден ти фи ка ция, по зи ци о ни ра не то и ор-

га ни за ци я та на еки пи, под к ре па за лич нос т но то раз ви тие и ин ди ви ду ал ни пла но ве за под к ре па. 

Важ но  
В Бъл га рия пла но ве те за под к ре па и ин ди ви ду ал ните об ра зо ва тел ни прог ра ми се раз-
ра бот ват от учи лищ ни те еки пи за лич нос т но раз ви тие в ко ор ди на ция с мо бил ни те 
гру пи към Ре ги о нал ния екип за под к ре па на лич нос т но то раз ви тие на де ца та и уче ни-
ци те със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти. В Бъл га рия са съз да де ни 28 ре ги о-
нал ни цен тъ ра за под к ре па на про це са на при об ща ва що об ра зо ва ние към Ми нис тер-
с т во то на об ра зо ва ни е то и на у ка та, ко и то от го ва рят за при ла га не то на об ра зо ва-
тел на та по ли ти ка, свър за на с об ра зо ва тел но то при об ща ва не в дет с ки те гра ди ни и 
учи ли ща та във все ки ре ги он на стра на та. Ре ги о нал ни те еки пи за под к ре па на лич нос-
т но то раз ви тие на де ца та и уче ни ци те със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти 
са струк ту ри ра ни към все ки от тях. Те зи еки пи съ би рат еже год но дан ни от всич ки 
дет с ки гра ди ни и учи ли ща за де ца с об ра зо ва тел ни зат руд не ния, де ца в риск или нуж-
да е щи се от об ща под к ре па/до пъл ни тел на под к ре па за при об ща ва що об ра зо ва ние. Те 
учас т ват в иден ти фи ци ра не то на спе ци ал ни те об ра зо ва тел ни пот реб нос ти и съ що 
та ка пре дос та вят кон сул та ции за тран с фе ри от ос нов ния по ток към спе ци ал ни те 
учи ли ща и про фе си о нал но то обу че ние на те зи уче ни ци. 
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В Бъл га рия де ца та със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти, ко и то са на до пъл ни тел на 
под к ре па за лич нос т но раз ви тие, по лу ча ват пря ка под к ре па от ре ди ца про фе си о на лис ти: ре сур с-
ни учи те ли, клас ни ръ ко во ди те ли, пси хо ло зи, ло го пе ди. След ка то се ус та но ви нуж да та от под к-
ре па, де те то се оце ня ва от мес т ния учи ли щен екип. Ре ги о нал ни ят екип одоб ря ва или не одоб ря ва 
под к ре па та, ка то след то ва за де те то се оси гу ря ват до пъл ни тел ни сред с т ва за по лу ча ва не на 
ре сур с но под по ма га не спо ред ин ди ви ду ал ни те му пот реб нос ти.

Ре ги о нал ни ят екип е от го во рен за обу че ни е то и ме то ди чес ка та под к ре па на пре по да ва те ли-
те в сек то ра на на чал но то об ра зо ва ние. Съ щес т ву ват мно жес т во кур со ве и обу че ния, ор га ни зи-
ра ни от раз лич ни НПО и уни вер си те ти, ка то вся ка ин с ти ту ция, ко я то обу ча ва учи те ли, е длъж на 

да се ре гис т ри ра в Ми нис тер с т вото на об ра зо ва ни е то и на у ка та.

I.2.Национални политики за приобщаващо образование в Словакия 

(Щеф ко ва, М., Сми ко ва, Е., VÚDPaP, Сло ва кия)

Уси ли я та за раз ра бот ва не на при об ща ва що об ра зо ва ние в днеш но то об щес т во са пря ко 

свър за ни с уси ли я та за га ран ти ра не на уни вер сал но то пра во на об ра зо ва ние, от ко е то вся ко 

де те се пол з ва съг лас но при ло жи ми те меж ду на род ни до го во ри за пра ва та на чо ве ка.

За ко но да тел с т во в Сло ва кия за на сър ча ва не на при об ща ва що то об ра зо ва ние за 
уче ни ци те.

За ко но да тел на та рам ка за на сър ча ва не на при об ща ва що то об ра зо ва ние за де ца и уче ни ци 

със спе ци ал ни пот реб нос ти се ос но ва ва глав но на меж ду на род ни до ку мен ти.

Тер ми нът при об ща ва не, при об ща ва що об ра зо ва ние, е при ет по вре ме на кон фе рен ци я та 

на ЮНЕСКО в Са ла ман ка, Ис па ния през 1994 г., за да се на сър чи об ра зо ва ни е то на уче ни ци те 

със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти в ес тес т ве на сре да.

На 9 март 2010 г. На ци о нал ни ят съ вет на Сло ваш ка та ре пуб ли ка одоб ри пред ло же ние на 

пра ви тел с т во то на Сло ва кия за ра ти фи ци ра не на Кон вен ци я та на ООН за пра ва та на хо ра-

та с ув реж да ния и Фа кул та тив ния про то кол към Кон вен ци я та на ООН за пра ва та на хо ра та 

с ув реж да ния. Кон вен ци я та за пра ва та на хо ра та с ув реж да ния е пуб ли ку ва на под № 317/2010 

Z.z., а под №. 318/2010 е пуб ли ку ван Фа кул та тив ни ят про то кол към Кон вен ци я та за пра ва та 

на хо ра та с ув реж да ния.

То ва е меж ду на род но спо ра зу ме ние съг лас но член 75 от Кон с ти ту цията на Сло ваш ка та 

ре пуб ли ка, ко е то има пре дим с т во пред за ко ни те на Сло ва кия.

Сло ваш ко то за ко но да тел с т во 

В сло ваш ко то за ко но да тел с т во об ра зо ва тел ни ят сек тор не съ дър жа по ня ти е то „при-

об ща ва не”, но по ня ти я та „začleňovanie (включва не – букв. пр. на бълг.)” и „ин тег ра ция” имат 

рав нос той но зна че ние. Ос нов ни те по ня тия са оп ре де ле ни в За кон № 245/2008 Z.z. за об ра зо-

ва ни е то и обу че ни е то (За кон за на род на та прос ве та) и при из ме не ни е то и до пъл не ни е то на 

ня кои за ко ни, за ед но с из ме не ни я та им.
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Важ но
 

§ 2

i)  спе ци ал на об ра зо ва тел на пот реб ност пред с тав ля ва изис к ва не то за адап-

ти ра не на ус ло ви я та, съ дър жа ни е то, фор ми те, ме то ди те и под хо ди те в об-

ра зо ва ни е то и обу че ни е то на де те то или уче ни ка вслед с т вие на ув реж да не, 

или та лант, или не го во то раз ви тие в со ци ал но неб ла гоп ри ят на сре да, ко е то 

е не об хо ди мо за раз ви ти е то на спо соб нос ти те и лич ност та на де те то или 

уче ни ка и пос ти га не на адек ват но ни во на об ра зо ва ние и адек ват но при об-

ща ва не към об щес т во то,

j)  де ца със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти или уче ни ци със спе ци ал-

ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти се от на ся за де те то или уче ни ка, по со че ни 

в бук ви к) – р), ко и то по лу ча ват кон сул ти ра не с учи те ли те, адап ти ра не на 

сре да та и ма те ри а ли те, ди аг нос ти ка и оцен ка на спе ци ал ни об ра зо ва тел ни 

пот реб нос ти, ос вен то ва де ца, нас та не ни в спе ци ал ни учеб ни за ве де ния въз 

ос но ва на съ деб ни ре ше ния,

k)  де те или уче ник с ув реж да ния, де те или уче ник със за бо ля ва не или де те със 

за бо ля ва не и с ув реж да ния, де те или уче ник с ум с т ве на изос та на лост, де те 

или уче ник с ув реж да не или уче ник с по ве ден чес ко раз с т ройс т во, 

l)  де те или уче ник с ув реж да ния, де те или уче ник с ум с т ве на изос та на лост, 

слу хо ви ув реж да ния, зри тел ни ув реж да ния, фи зи чес ко ув реж да не, на ру ше ни 

ко му ни ка тив ни уме ния, ау ти зъм или дру ги пер ва зив ни раз с т ройс т ва в раз ви-

ти е то или с мно жес т во ув реж да ния,

m)  де те или уче ник със за бо ля ва не или със за бо ля ва не и с ув реж да не, де те и 

уче ник с хро нич но за бо ля ва не или уче ник, обу ча ван в учи ли ща, си ту и ра ни в 

здрав ни за ве де ния,

n)  де те или уче ник с на ру ше ния в раз ви ти е то, де те или уче ник с на ру ше ния на 

ак тив ност та и вни ма ни е то; де те или уче ник с об ра зо ва тел ни труд нос ти,

o)  де те или уче ник с по ве ден чес ки раз с т ройс т ва, емо ци о нал ни или со ци ал ни зат-

руд не ния, раз лич но от де те или уче ник, по со че ни в бук ва н).The comprehensive 

program document, which defines in the conditions of the Slovak Republic all-state 

commitments for persons with disabilities and their families for a period of six years, 

is the „National Program for the Development of the Living Conditions of Citizens with 

Disabilities in All Areas of Life for 2014-2020”. Contains these inclusion-related measures:

Все об х ват ни ят прог ра мен до ку мент, кой то оп ре де ля в ус ло ви я та на Сло ваш ка та ре пуб-

ли ка всич ки дър жав ни ан га жи мен ти за хо ра с ув реж да ния и тех ни те се мейс т ва за пе ри од от 

шест го ди ни, е „На ци о нал на та прог ра ма за раз ви тие на ус ло ви я та на жи вот на граж да ни те с 

ув реж да ния във всич ки об лас ти на жи вот за пе ри о да 2014-2020 г.”. Тя съ дър жа след ни те мер ки, 

свър за ни с при об ща ва не то:

4.1.3 Фо ку си ра не на учи лищ на та по ли ти ка и прак ти ка вър ху проб ле ми те на ан ти дис к ри-

ми на ци я та, нев ро раз но об ра зи е то, рав но то тре ти ра не и при ла га не то му в об ра зо ва тел ни те 

прог ра ми на всич ки ни ва на об ра зо ва тел на та сис те ма.
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4.7 Га ран ти ра не на пра во то на хо ра та с ув реж да ния на об ра зо ва ние без дис к ри ми на ция и 

на ос но ва та на рав ни въз мож нос ти за оси гу ря ва не на при об ща ва ща об ра зо ва тел на сис те ма 

на всич ки ни ва и уче не през це лия жи вот. Пре дос та вя не на въз мож ност на хо ра та с ув реж-

да ния да при до би ят со ци ал ни уме ния, не об хо ди ми за тях на та са мос то я тел ност, пъл но то и 

рав нос той но то им учас тие в об ра зо ва тел на та сис те ма и в об щес т во то. Пред п ри е ма не на 

под хо дя щи мер ки за на е ма не на спе ци а лис ти в обу че ние в спе ци фич ни уме ния – Жес тов език 

или Брай ло ва та аз бу ка, включи тел но пре по да ва те ли с ув реж да ния, как то и за обу че ни е то на 

спе ци а лис ти и слу жи те ли, ра бо те щи на всич ки ни ва на об ра зо ва ни е то.

4.7.1. Оси гу ря ва не дос тъп до съ дър жа ни е то на об ра зо ва ни е то за де ца и уче ни ци с ув реж-

да ния чрез но ва тор с ки ал тер на тив ни фор ми и ме то ди.

4.7.4. Под к ре па за раз ви ти е то на спе ци ал ни пе да го ги чес ки ус лу ги, ре сур с ни цен т ро ве и уче не 

през це лия жи вот за хо ра та с ув реж да ния. На сър ча ва не на обу че ни е то през це лия жи вот и спе-

ци ал но то об ра зо ва ние и обу че ние за па за ра на тру да за тър се щи те ра бо та ли ца с ув реж да ния.

4.7.5. На сър ча ва не на спе ци а ли зи ра ни пе да го ги чес ки центрове и цен т ро ве за спе ци а ли зи-

ра ни пе да го ги чес ки кон сул та ции, пре дос та вя щи по мощ ни ус лу ги за де ца и уче ни ци с ув реж да-

ния в об що об ра зо ва тел ни те учи ли ща.

4.7.7. Одоб ря ва не на На ци о нал ния план за дейс т вие за адап ти ра не на ака де мич на та сре да 

и съ от вет ни те ус ло вия за обу че ние на сту ден ти със спе ци ал ни пот реб нос ти.

4.9.1. Га ран ти ра не на оси гу ря ва не то на ус лу ги, свър за ни с те ра пия и ре ха би ли та ция.

Оце ня ва не на уче ни ци те

Из вър ш ва не на пре циз на оцен ка на уче ни ци те, ко я то НЕ се ба зи ра на срав не ния с връс т-

ни ци, при не об хо ди мост ус т но оце ня ва не на уче ни ци те, мо ти ва ция чрез по ло жи тел на оцен ка, 

оку ра жа ващ, сти му ли ращ за де те то/уче ни ка ин ди ви ду а лен под ход при из пит ва не, за да се из-

бег не стрес и за гу ба на мо ти ва ция у уче ни ци те.

Адап ти ра не на учи лищ на та сре да, уро ци те

По-спе ци ал но, чрез съз да ва не на по ло жи те лен кли мат на при я тел с т во, вза им на по мощ, 

при е ма не, ов лас тя ва не на со ци ал на та адап та ция на уче ни ци те и из г раж да не на по зи тив но 

от но ше ние към уче ни ци те.

Фи зи чес ко пре мах ва не на ба ри е ри те и адап ти ра не на учи ли ще то, кла со ве с оп ти мал но 

раз п ре де ле ние на уче ни ци те, на ма ля ва не броя на уче ни ци те в кла со ве те.

Под к ре па за уче ни ци със СОП в Сло ва кия

При об ща ва не то тряб ва да се раз би ра не са мо ка то при е ма не на ув реж да не то, но и ка то 

под к ре па за уче ни ка, се мейс т во то и учи ли ще то. В Сло ва кия та ка ва под к ре па за об ра зо ва-

ни е то на де ца та и уче ни ци те пред с тав ля ва глав но пре дос та вя не то на об ра зо ва тел ни кон-

сул та ции и пре вен ция (CPPPaP и CŠPP), ко и то са не об хо ди ми за при об ща ва не на уче ни ци те 

със СОП, чрез из гот вя не то на ди аг нос тич ни док ла ди, пре по ръ ки, как то и про фе си о нал на и 

ме то до ло гич на по мощ за уче ни ци те, тех ни те ро ди те ли и пре по да ва те ли и спе ци а лис ти в об-

ласт та на об ра зо ва ни е то – ре сур сен учи тел, пси хо лог, по мощ ник-учи тел, ло го пед и со ци а лен 

пе да гог (осо бе но за уче ни ци в не рав нос той но по ло же ние).

На ли чи е то на ИТ тех но ло гии за уче ни ци с ув реж да ния за ком пен си ра не на ув реж да ни я та и 

на ру ше ни я та се счи та за ключов ас пект за при об ща ва не то.
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I.3. На ци о нал ни по ли ти ки за при об ща ва що об ра зо ва ние в Ру мъ ния

В Ру мъ ния раз ви ти е то на при об ща ва ща та ру мън с ка об ра зо ва тел на сис те ма за почва през 

1990 г., ко га то се по я вява пър ви ят за ко но да те лен до ку мент – Кон вен ци я та за пра ва та на де

те то. До ку мен тът се от на ся за прин ци па на не дис к ри ми на ция (чл. 2), свър зан с пра во то на 

об ра зо ва ние (чл. 28 и 29), ка то и два та чле на яс но по соч ват не об хо ди мост та от при об ща ва-

не на всич ки уче ни ци в об ра зо ва тел ния про цес. 

През 2011 г. Gherguț пра ви крат ко пред с та вя не на ос нов ни те мо мен ти и съ би тия, ко и то 

от бе ляз ват за бе ле жи те лен про цес на ре фор ми през пос лед ни те 20 го ди ни в ру мън с ка та об-

ра зо ва тел на сис те ма:

ü  От 1993 г. Ми нис тер с т во то на об ра зо ва ни е то в Ру мъ ния, с под к ре па та на УНИЦЕФ, 

про вежда ре ди ца ини ци а ти ви, за да про у чи на чи ни за на сър ча ва не и раз ви тие на при об-

ща ва щи прак ти ки; те включват про ект, ба зи ран на ре сур с ния па кет на ЮНЕСКО „Спе-

ци ал ни пот реб нос ти в клас на та стая” за обу че ние на пре по да ва те ли.

ü  Кон фе рен ци я та в Са ла ман ка от нос но об ра зо ва ни е то на деца със спе ци ал ни пот реб нос-

ти от 1994 г. се про ве жда в раз де лен пе ри од за Ру мъ ния – ед на го ди на след за поч ва не-

то на два та пи лот ни про ек та – с ак цент вър ху ин тег ра ци я та. То ва е ва жен мо мент 

за об ра зо ва тел на та ре фор ма. Кон цеп ци я та за при об ща ва що об ра зо ва ние  стар ти ра в 

рам ки те на два та пи лот ни про ек та и в дей нос ти те на RENINCO (На ци о нал на мре жа за 

ин фор ма ция и сът руд ни чес т во за ин тег ра ция в об щ ност та на де ца та със спе ци ал ни 

пот реб нос ти), за поч на ла дей ност та си през есен та на 1994 г.

ü  Дру ги ини ци а ти ви за обу че ние на пре по да ва те ли, ка то нап ри мер прог ра ми те „Тем пус” от 

1995 г., ко и то фи нан си рат съв мес т ни пар т ньор с т ва меж ду за пад ни уни вер си те ти и пре по-

да ва те ли от Из точ на Ев ро па и тех ни те обу чи те ли, пред п ри емат стъп ки към раз ви ва не на 

раз би ра не то на во де щи те в та зи об ласт за на чи на на уп рав ле ние и под к ре па на про це са.

ü  За ко нът за об ра зо ва ни е то от 1995 г. и 2011 г. им п ли цит но включва при об ща ващ под ход: 

всич ки ру мън с ки граж да ни имат пра во на об ра зо ва ние, на всич ки рав ни ща и във всич ки 

фор ми, не за ви си мо от пол, ра са, на ци о нал ност, ре ли гия или по ли ти чес ка при над леж ност 

и со ци ал но или ико но ми чес ко по ло же ние; дър жа ва та съ що та ка оси гу ря ва прин ци пи те на 

де мок ра тич но то об ра зо ва ние и га ран ти ра пра во то на ди фе рен ци ра но об ра зо ва ние въз 

ос но ва на об ра зо ва те лен плу ра ли зъм.ю

ü  След 1997 г. раз ви ти е то на пар т ньор с т ва та меж ду учеб ни те за ве де ния и на ци о нал ни те 

и съ от вет ни те меж ду на род ни ор га ни за ции в та зи об ласт (RENINCO, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО 

и др.) се разширява, раз ра бот ват се прог ра ми за обу че ние в сфе ра та на ин тег ра ция на 

де ца със СОП за пре по да ва те ли в об що об ра зо ва тел ни и спе ци ал ни учи ли ща, раз ра бот-

ва т се мес т ни про ек ти за при об ща ва не, раз виват се пар т ньор с т ва меж ду про фе си о на-

лис ти, ро ди те ли и доб ро вол ци.

ü  Изо ла ци я та на спе ци ал ни те учи ли ща е час тич но пре ус та но ве на през 2001 г., ко га то 

18 000 де ца с ув реж да ния от спе ци ал ни учи ли ща са прех вър ле ни в об що об ра зо ва тел ни 

учи ли ща. За съ жа ле ние, то ва ре ше ние води до мно го сът ре се ния и съп ро ти ва от стра на 

на учи ли ща та и ро ди те ли те, тъй ка то ус ло ви я та, не об хо ди ми за пъл но цен но то при об-

ща ва не на те зи де ца, не са на пъл но оси гу ре ни (нап ри мер адап ти ра на учеб на прог ра ма, 

обу че ние на учи те ли и раз ви тие на под к ре пя що от но ше ние в учи ли ща та).
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ü  В пе ри о да юни 2002 – де кем в ри 2003 г. е раз ра бо те на На ци о нал на прог ра ма „Учи ли ще 

за всич ки”, стар ти ра на от Министерството на образованието в Румъния в пар т ньор-

с т во с УНИЦЕФ Ру мъ ния, На ци о нал ния ор ган за зак ри ла и оси но вя ва не на де ца (NACP) 

и RENINCO, ко я то дава ин фор ма ция, ос ве до ме ност и под го тов ка на учи ли ще то и об щ-

ност та да ин тег ри ра де ца та и мла де жи те със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти.

ü  Меж ду 2004 – 2007 г. се из пъл нява На ци о на лен план за дейс т вие за об ра зо ва ние на де ца 

със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти в 3 нап рав ле ния: раз ра бот ва не и при ла га не 

на те ку щи прог ра ми за обу че ние на пре по да ва тел с кия със тав в учи ли ща та; по ви ша ва не 

ос ве до ме ност та на учи ли ща та, се мейс т ва та и об щ нос ти те от нос но зна че ни е то и по-

ло жи тел ни те ефек ти от про це са на со ци а ли за ция и со ци ал на та ин тег ра ция на де ца та 

с ув реж да ния; при е ма не то на нев ро раз но об ра зи е то ка то ес тес т вен фак тор, не об хо дим 

за раз ви ти е то на пъл но цен но об щес т во.

ü  Пра ви тел с т ве но пос та нов ле ние № 1251 от 2005 г. въ ве жда но ва кон цеп ция – ин тег ри ра

но спе ци ал но об ра зо ва ние – ко я то не е яс но оп ре де ле на. Тер ми ни те „при об ща ва не”, „при

об ща ва що об ра зо ва ние” и „при об ща ва що учи ли ще” съ що са въ ве де ни в то зи ско ро шен 

за ко но да те лен акт, но под еги да та на ин тег ри ра но то спе ци ал но об ра зо ва ние. Оп ре де-

ле ни е то за при об ща ва не в пос та нов ле ни е то от 2005 г. е след но то: „При об ща ва що то 

об ра зо ва ние оз на ча ва неп ре къс нат про цес на мо дер ни зи ра не на учи лищ на та ин с ти ту ция 

с цел да се из пол з ват (оце ня ват) съ щес т ву ва щи те ре сур си, осо бе но чо веш ки те ре сур си, 

за да се под по мог не учас ти е то в обу че ни е то на всич ки уче ни ци от да де на об щ ност.”.

ü  За ко но да тел с т во то е до пъл не но от пра ви ла, ме то ди ки и нор ма тив ни ак то ве, раз ра-

бо те ни и одоб ре ни със за по вед на ми нис тъ ра на об ра зо ва ни е то: Пос та нов ле ние № 

4378/7.09.1999 г. за приемане на прог ра ма „Мер ки за ор га ни за ция на спе ци ал но то об

ра зо ва ние“; Пос та нов ле ние № 3634/12.04.2000 за под дър жа не на на ци о нал на та прог-

ра ма Ин тег ра ция и ре ха би ли та ция на де ца с ув реж да ния в/от об щ ност та; За по вед № 

5379/25.11.2004 г. за ме то до ло ги я та за ор га ни за ция и фун к ци о ни ра не на об ра зо ва тел-

ни те ус лу ги чрез под к ре па от асис тент/по мощ ник на учи те ля за де ца със спе ци ал ни 

об ра зо ва тел ни пот реб нос ти; За по вед № 3662/27.03.2003 г. за одоб ря ва не на Ме то ди ка 

за съз да ва не и фун к ци о ни ра не на Ко ми си я  за вът реш на неп ре къс на та оцен ка на де ца със 

спе ци ал ни пот реб нос ти; Пра ви тел с т ве но ре ше ние № 1251/2005, ко е то оп ре де ля струк-

ту рата, ор га ни за цията, фор мите и ви до вете ин с ти ту ции и пер со нал в спе ци ал ни те 

учи ли ща и осо бе но ин тег ри ра ното пра ви тел с т ве но ре ше ние № 1251/2005 г. от нос но 

ор га ни за ци я та на спе ци ал но то об ра зо ва ние; За по вед № 1529/18.07.2007 г. от нос но раз-

ви ти е то в на ци о нал на та учеб на прог ра ма; За по вед №. 3414 от 16.03.2009 г. за одоб ря-

ва не на Рам ко вия план за спе ци ал ни те учи ли ща. 

ü  За кон 2011, чл. 12, па раг раф 6, гла си, че: „Дър жа ва та га ран ти ра рав но пра во на об ра зо ва-

ние на всич ки хо ра с ув реж да ния или със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти. Спе ци-

ал но то и интегрираното об ра зо ва ние са част от на ци о нал на та сис те ма на ос нов но то 

и сред но то об ра зо ва ние” и па раг раф 7, кой то до ба вя, че: „Спе ци ал но то и интегрираното 

об ра зо ва ние пред с тав ля ват фор ма на об ра зо ва ние в учи ли ще, които са ди фе рен ци ра ни, 

адап ти ра ни, и включва т об ра зо ва тел на, со ци ал на и ме ди цин с ка по мощ, пред наз на че на 

за хо ра с ув реж да ния или със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти”.
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Важ но  
Ко га то ста ва въп рос за оцен ка на де ца със СОП, в чл. 50, па раг раф 1 за ко нът оп-
ре де ля, че оцен ка та и пси хо-об ра зо ва тел на та по мощ и об ра зо ва тел но то и про фе-
си о нал ното ори ен ти ра не на де ца, уче ни ци и мла ди хо ра с ув реж да ния или със спе-
ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти се из вър ш ват от Ок ръж ни те об ра зо ва тел ни 
ре сур с ни и по мощ ни цен т ро ве (CJRAE), съ от вет но от Цен тъ ра за ре сур си и об-
ра зо ва тел на под к ре па на Бу ку рещ (CMBRAE) чрез об ра зо ва тел ни и про фе си о нал ни 
ус лу ги, свър за ни с оцен ка и ори ен ти ра не въз ос но ва на ме то ди ка, раз ра бо те на от 
Ми нис тер с т во то на об ра зо ва ни е то, на уч ни те из с лед ва ния, мла деж та и спор та. 

Пре дим с т во има ин тег ра ци я та в об що об ра зо ва тел на сре да. CJRAE съ що та ка включват 
меж ду у чи лищ ни цен т ро ве за ези ко во-го вор на те ра пия. Ос вен то ва в член 48, па раг раф 4, се 
до го ва ря, че про фе си о нал но то обу че ние на уче ни ци/мла де жи с ув реж да ния се осъ щес т вя ва 
в спе ци ал ни и об що о об ра зо ва тел ни ин с ти ту ции чрез кон сул та ция с мес т ни те за ин те ре-
со ва ни стра ни. Па раг раф 5 гла си, че уче ни ци те и мла де жи те с ув реж да ния мо гат да при до-
би ят про фе си о нал на ква ли фи ка ция спо ред ви да и сте пен та на де фи цит. Член 51, па раг раф 
1 гла си, че: „Де ца та, уче ни ци те и мла де жи те с ув реж да ния или със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни 
пот реб нос ти, ин тег ри ра ни в об що об ра зо ва тел на сре да, по лу ча ват под к ре па от стра на на 
по мощ ния и мо би лен пре по да ва тел с ки пер со нал, спо ред все ки от де лен слу чай. По мощ ни те 
ус лу ги в об ласт та на об ра зо ва ни е то се ор га ни зи рат от CJRAE/CMBRAE и се ре гу ли рат от 
кон к рет ни ме то ди ки, раз ра бо те ни от Ми нис тер с т во то на об ра зо ва ни е то, на уч ни те из с лед
ва ния, мла деж та и спор та.”. Па раг раф 2 гла си, че „...уче ни ци с ув реж да ния, обу ча ва ни в спе ци
ал ни или об що об ра зо ва тел ни ин с ти ту ции, включи тел но те зи, ко и то по лу ча ват об ра зо ва ние в 
чуж би на, се пол з ват от со ци ал ни при до бив ки, из ра зя ва щи се в ежед нев на из д ръж ка за из х ран
ва не, учи лищ ни по со бия, об лек ло, рав нос той ни на пред ви де но то за ин с ти ту ци о на ли зи ра ни де
ца с без п лат но нас та ня ва не в ин тер на ти или дет с ки до мо ве за де ца с ув реж да ния в рам ки те 
на ок ръж ни те/Бу ку рещ ки те ди рек ции за со ци ал ни гри жи и зак ри ла на де те то”. 

Пра ви тел с т во то на Ру мъ ния приема на 14 сеп тем в ри На ци о нал на стра те гия за хо ра та 
с ув реж да ния за пе ри о да 2016-2020 г. С та зи стра те гия, на ре че на Об щес т во без ба ри е ри 
за хо ра с ув реж да ния, пра ви тел с т во то има за цел да сти му ли ра ак тив но то учас тие на хо-
ра та с ув реж да ния в об щ ност та чрез по-го ля ма дос тъп ност на фи зи чес ка та сре да, ин фор-
ми ра ност и дос тъп до ка чес т ве ни со ци ал ни ус лу ги и чрез по-доб ро наб л ю де ние на на чи на, 
по кой то се спаз ват тех ни те пра ва. „По доб ря ва не то на ка чес т во то на жи вот на хо ра та с 
ув реж да ния ще бъ де въз мож но чрез дос тъп до ви со ко ка чес т ве ни ин тег ри ра ни ус лу ги за под
по ма га не (со ци ал ни, здрав ни, об ра зо ва тел ни), раз ра бо те ни в об щ нос ти те, в ко и то жи ве ят. 
На ма ля ва не то на си ту а ци и те на мно жес т ве на дис к ри ми на ция и процента на хо ра та с ув реж
да ния, из ло же ни на риск от бед ност и со ци ал на изо ла ция, би ха мог ли да бъ дат пос тиг на ти 
чрез по ви ша ва не на тех ни те уме ния и оси гу ря ва не на дос тъп ни ус лу ги и тру до ва за е тост, но 
съ що та ка чрез мо би ли зи ра не на пуб лич ни и час т ни ин с ти ту ции и НПО в под к ре па на из пъл
не ни е то на стра те ги я та”, се каз ва в изяв ле ни е то на пра ви тел с т во то. 

Стра те ги я та ак цен ти ра вър ху осем ос нов ни об лас ти, а имен но: дос тъп ност, учас-
тие, ра вен с т во, за е тост, об ра зо ва ние и обу че ние, со ци ал на зак ри ла, здра ве о паз ва не и 
ста тис ти ка и съ би ра не на дан ни. Ня кои от мер ки те, ко и то тряб ва да бъ дат пред п ри е-
ти в рам ки те на та зи стра те гия, включват: съз да ва не на не об хо ди ма та за ко но да тел на 
рам ка, стан дар ти и на со ки за дос тъп до об щес т ве ния тран с порт, съз да ва не на ус лу ги за 
под к ре па, ко и то да га ран ти рат уп раж ня ва не то на пра вос по соб ност и про веж да не то на 
кам па нии за по ви ша ва не на ос ве до ме ност та на об щес т во то. По ве че то от сред с т ва та, 
не об хо ди ми за из пъл не ни е то на та зи стра те гия, ще бъ дат оси гу ре ни по ли ния на дър жав-
ния бюджет, мес т ни те бюдже ти и сред с т ва та от ЕС.
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ü  Ми нис тер с т во то на на ци о нал но то об ра зо ва ние и на уч ни те из с лед ва ния е ини ци и ра ло 
ня кол ко прог ра ми, на со че ни към раз ви ти е то как то на об що об ра зо ва тел ни те учи ли ща, 
та ка и на спе ци ал ни те учи ли ща и прев ръ ща не то на спе ци ал ни те учи ли ща в учи лищ ни 
цен т ро ве за под к ре па на при об ща ва що об ра зо ва ние. Иде я та, ко я то под к ре пя та зи про-
мя на на учи лищ на та сис те ма, е свър за на с фак та, че уче ни ци те със спе ци ал ни об ра-
зо ва тел ни пот реб нос ти от на чал но то об ра зо ва ние мо гат да се въз пол з ват как то от 
ква ли фи ци ра ни те ус лу ги на под по ма га щия пре по да ва тел/мо би лен пре по да ва тел, та ка и 
от спе ци ал ни те се сии за те ра пия, про веж да ни от спе ци а лис ти от ре сур с ни те цен т ро-
ве. Ос вен то ва, вся ко учи ли ще има сво бо да та да из би ра да ли на ци о нал ни ят уче бен план 
тряб ва да бъ де адап ти ран в за ви си мост от нуж ди те на уче ни ци те. (Ма рин, 2016 г.) 

УНИЦЕФ пред с та вя SWOT ана лиз на ру мън с ка та об ра зо ва тел на сис те ма. Ко га то ста ва 
ду ма за при об ща ва не, се от ли ча ват ня кои ре зул та ти, ко и то би ха мог ли да бъ дат от п рав на 
точ ка за бъ де ща на ци о нал на прог ра ма за из пъл не ние, на со че на към раз ви ти е то на при об ща-
ва ща та об ра зо ва тел на сис те ма.

Таб ли ца 1. SWOT ана лиз

Положително влияние

 (за пос ти га не на цел та)

Отрицателно влияние

(за пос ти га не на цел та)
Вътрешна среда
(фак то ри на ни
во по ли ти ки)

ПРЕДИМСТВА
●	раз ви ва не на сил ни те стра ни на лич ност та 

чрез ре а лис тич ни и адек ват ни очак ва ния за 
вся ко де те;

●	на сър ча ва не на учи лищ на кул ту ра на ува же ние 
и при над леж ност. При об ща ва що то об ра зо ва
ние пре дос та вя въз мож нос ти за за поз на ва не 
и при е ма не на ин ди ви ду ал ни те раз ли чия;

●	оказ ва не на по ло жи тел но вли я ние вър ху ця ло то 
учи ли ще и об щ ност, при е ма не на раз но об ра зи
е то и при об ща ва не то на поши ро ко ни во;

НЕДОСТАТЪЦИ
●	го ле ми раз хо ди за под го тов ка на пре по да ва те

ли те и до пъл ни тел ния пер со нал;
●	уче ни ци те със зна чи тел ни спе ци ал ни пот реб

нос ти изис к ват ин ди ви ду а лен под ход или ви со
ко кон т ро ли ра на сре да;

●	де те със се ри оз ни проб ле ми, свър за ни с вни ма
ни е то мо же да не е в със то я ние да се със ре до
то чи в клас на та стая с два де сет или по ве че 
ак тив ни де ца;

Външна среда
(фак то ри на 
за о би ка ля ща та 
сре да)

ВЪЗМОЖНОСТИ
●	 об ра зо ва тел на та по ли ти ка на Ми нис тер с т

во то на об ра зо ва ни е то;
●	 дей ност та на неп ра ви тел с т ве ни те ор га ни

за ции;
●	 прог ре сив но то обу че ние на пре по да ва те ли и 

обу чи те ли.

ОПАСНОСТИ
●	 пред раз съ дъ ци те и наг ла си те на по ли ти чес ки

те ръ ко во ди те ли;
●	 съ щес т ву ва що то за ко но да тел с т во, учеб на та 

прог ра ма и сис те ма та за оце ня ва не;
●	 не дос та тъч ни ма те ри ал ни и фи нан со ви ре сур си, 

ко и то би ха мог ли да по мог нат на учи ли ща та в 
раз ра бот ва не на дъл гос роч ни ус лу ги за под к ре па.
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I.4. На ци о нал ни по ли ти ки за при об ща ва що об ра зо ва ние в Ис па ния

Ис па ния нап ред ва бър зо през пос лед ни те го ди ни във връз ка с мер ки те, пред п ри е ти по от-

но ше ние на ин тег ра ци я та и при об ща ва не то как то в об щес т во то с по-граж дан с ки ха рак тер, 

та ка и в об ра зо ва ни е то с по-пе да го ги чес ки и пси хо ло ги чес ко-пе да го ги чес ки ха рак тер. Ако 

нап ра вим ре ка пи ту ла ция на пос лед ни те де се ти ле тия, мо жем да наб л ю да ва ме как про ти чат 

те зи фа зи в ис то ри я та на спе ци ал но то об ра зо ва ние и въз п ри е ма не на раз но об ра зи е то пре ди 

70-те го ди ни. Та зи дър жа ва бе ше по то пе на в ед на на пъл но хо мо ге ни зи ра ща об ра зо ва тел на 

сис те ма, къ де то всич ки, ко и то не се впис ва ха в по ня ти е то, ко е то се смя та ше за „нор мал но”, 

бя ха въ ве де ни в ле чеб ни или са ни тар ни ин с ти ту ции.

С при ла га не то на Кон с ти ту ци я та от 1978 г. и де мок ра ци я та, за поч на ха да се при ла гат 

мер ки с по-мал ко сек то рен и по-при об ща ващ ха рак тер. За поч на се въ веж да не то на та ка на-

ре че на та фа за на кон к рет ни те цен т ро ве, въз ник на ла в ре зул тат на Крал с ки указ 2828/1978, 

в кой то за поч ва да се го во ри за ин тег ра ция, ка то се съз да ва пър ви ят ор ган, от го ва рящ за 

оси гу ря ва не на рав ноп рав но то включва не на пра ва та на хо ра та с ня кои фун к ци о нал ни раз ли-

чия (раз би ра ни ка то ви зу ал ни, слу хо ви, дви га тел ни или ког ни тив ни раз ли чия).

Всъщ ност прин ци пи те на: нор ма ли зи ра не то, ин ди ви ду а ли зи ра не то, ин тег ра ци я та и раз-

де ля не то са про ка ра ни в За кон 13/1982 от 7 ап рил от нос но со ци ал на та ин тег ра ция на хо ра та 

с ув реж да ния; ка то се имат пред вид след ни те ас пек ти:

Важ но  

ü  Нор ма ли зи ра не: в съ щия член 1 се ус та но вя ва, че за ко нът во ди до пре дос-

та вя не то на пра во на всич ки хо ра, с вся как во раз но об ра зие, да пос тиг нат 

пъл но лич но удов лет во ре ние и пъл на со ци ал на ин тег ра ция; ос вен то ва, в 

раз лич ни те чле но ве и по-кон к рет но в член 6, се под чер та ва не об хо ди мост-

та от включва не на всич ки де ца в учи лищ ни те ин с ти ту ции, „ос вен ко га то 

по ра ди ха рак те рис ти ки те на тях но то със то я ние изис к ва спе ци ал но вни ма-

ние и спе ци а ли зи ра ни ус лу ги и цен т ро ве”.

ü  Ин тег ра ция: при със т ва в це лия за кон, тъй ка то в до пъл не ние към раз го во ри-

те за ин тег ра ция; е не об хо ди мо все ки чо век да се включи в „нор мал на” сре да 

и да не се изо ли рат раз лич ни те.

ü  Обо со бя ва не: по ня ти е то е ци ти ра но в член 10, в кой то се по соч ва обо со бя-

ва не то на мул ти дис цип ли нар ни еки пи, ко и то ще оказ ват въз дейс т вие вър ху 

за о би ка ля ща та сре да или об щ ност та, в ко я то се раз ви ва лич ност та с ув-

реж да не в со ци а лен, ак ти вен и об ра зо ва те лен план.

ü   Ин ди ви ду а ли за ция: в съ щия член 10, за ед но с мул ти дис цип ли нар ни те еки пи се 

по соч ват и оцен ка та и ква ли фи ка ци я та на раз но об ра зи е то и пот реб нос ти те.

Те зи прин ци пи, ко и то все още са на лич ни днес в об ра зо ва тел но то и со ци ал но-об щ нос т-

ното за ко но да тел с т во на Ис па ния, се по я вя ват през 1985 г. с рег ла мент за по яс ня ва не и нап-

рав ля ва не на ас пек ти те, свър за ни с ин тег ра ци я та и спе ци ал но то об ра зо ва ние, ко и то ве че 

са би ли включе ни в За кон 14/1970, от 4 ав густ, Общ за кон за об ра зо ва ни е то и фи нан си ра не то 

на об ра зо ва тел на та ре фор ма (LGU); в Крал с ки указ 334/1985 от 6 март, ръ ко вод с т во то на 

спе ци ал но то об ра зо ва ние по соч ва, че по от но ше ние на раз но об ра зи е то в об ра зо ва ни е то е 

не об хо ди мо об ра зо ва ни е то да се ръ ко во ди от те зи че ти ри прин ци па.
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Ус т ройс т ве ни ят за кон 1/1990 от 3 ок том в ри за об що то уп рав ле ние на об ра зо ва тел на та 

сис те ма (LOGSE) включва тер ми на „спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти”. Мо же да се ка-

же, че с то ва се кон со ли ди ра тре ти ят етап на спе ци ал но то об ра зо ва ние.

С Ус т ройс т ве ния за кон 2/2006 от 3 май за об ра зо ва ни е то (LOE) въз ник ва тер ми нът спе

ци фич на пот реб ност от об ра зо ва тел на под к ре па и раз лич ни ка те го рии в тър се не то на при об-

ща ва що об ра зо ва ние, ко е то пред с тав ля ва во де щи ят еле мент на то зи за кон. До то зи мо мент 

то зи за кон е про ме нян в ня кои ас пек ти, но не и по от но ше ние на при об ща ва не то; в края на 2013 

г. е въ ве ден нов за кон, Ус т ройс т вен за кон 8/2013 от 9 де кем в ри, за по доб ря ва не на ка чес т во то 

на об ра зо ва ни е то, кой то оба че е бло ки ран, за що то ня ма под к ре па та на всич ки граж да ни.

Що се от на ся до Ис па ния, за да се на сър чат прин ци пи те на спра вед ли вост и ра вен с т-

во, в до пъл не ние към оси гу ря ва не то на пра во то на об ра зо ва ние в ис пан с ка та об ра зо ва тел на 

сис те ма, де ца та на въз раст меж ду 6 и 16 го ди ни, под ле жа щи на за дъл жи тел но об ра зо ва ние, 

мо гат да бъ дат за пис ва ни в учи ли ще по ня кои от след ни те на чи ни:

Таб ли ца 2. Мер ки за обу че ние в об ра зо ва тел на та сис те ма по вре ме на за дъл жи тел ния етап.

Ха рак те рис ти ки

Ре дов но при със т ве но обу че

ние в клас на стая

То ва е найпри об ща ва щи ят на чин на обу че ние, при със т ват уче ни ци със или без не об хо ди мост 
от раз лич ни ви до ве под к ре па, ко и то мо гат да след ват обик но ве на та учеб на прог ра ма.

Обик но ве но при със т ве но обу

че ние в клас на стая на про

мен ли ви пе ри о ди

Та зи въз мож ност е пре дос та ве на на уче ни ци със спе ци фич ни об ра зо ва тел ни пот реб нос
ти с пос то я нен ха рак тер, ко е то на ла га зна чи тел но адап ти ра не на учеб на та прог ра ма.

Клас на стая за под по ма га не 

на ин тег ра ци я та в об що об

ра зо ва те лен цен тър

Та зи въз мож ност е пре дос та ве на на уче ни ци със спе ци фич ни об ра зо ва тел ни пот реб
нос ти от пос то я нен ха рак тер, ко е то на ла га зна чи тел но адап ти ра не на учеб на та 
прог ра ма.

Спе ци а ли зи ран Цен тър за 

спе ци ал но обу че ние

То зи на чин на обу че ние пред ла га ин тен зив на об ра зо ва тел на ин тер вен ция, ко я то се 
стре ми глав но да раз вие въз мож но найдоб ра та ин тег ра ция сред уче ни ци те.

Забележка. Източник: Angulo, Luna, Prieto, Rodrнguez & Salvador (2008)

Ос вен то ва, в ед на от ав то ном ни те об лас ти на Ис па ния, Ан да лу сия, се при ла гат се рия 

от ор га ни за ци он ни мер ки от общ ха рак тер:

Таб ли ца 3. Ор га ни за ци он ни мер ки за прив ли ча не на вни ма ни е то вър ху раз но об ра зи е то в Ан да лу сия

Гъв ка во гру пи ра не Раз де ля не на гру пи
Под к ре па в  

обик но ве ни гру пи
Гъв кав мо дел  

на пре по да ва не
Със тои се 
от

Кри те рии за фор ми ра не 
на гру пи:
(Спо ред де мон с т ри ра ни 
уме ния и пот реб нос ти при 
оцен ка на раз лич ни те сфе
ри на раз ви тие, спо соб нос
ти, ин те ре си и др.).

Уче ни ци те в клас тряб ва 
да бъ дат раз де ле ни в две 
гру пи, вся ка от ко и то 
ра бо ти с раз ли чен пре по
да ва тел в раз лич на клас
на стая по твор чес ки 
дис цип ли ни.

Ин ди ви ду а ли зи ра но или 
в мал ка гру па с под к ре па 
от пре по да ва тел в обик
но ве на та клас на стая.

Ор га ни зи ра не на гра фи
ка по на чин, раз ли чен от 
ус та но ве ния ка то ця ло, 
за да се от го во ри на кон
к рет ни об ра зо ва тел ни 
пот реб нос ти.

За ко го е 
пред наз на
че но

Всич ки уче ни ци. Уче ни ци с на со че ност към 
твор чес ки дис цип ли ни.

Уче ни ци с на со че ност към 
твор чес ки дис цип ли ни.

Уче ни ци със спе ци фич ни об
ра зо ва тел ни пот реб нос ти.
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Гъв ка во гру пи ра не Раз де ля не на гру пи
Под к ре па в  

обик но ве ни гру пи
Гъв кав мо дел  

на пре по да ва не

Ключо ви 
ас пек ти

•	 Уче ни ци те, ко и то 
със та вят гру пи те, 
са вре мен но в тях 
(не за пос то ян но).

•	 Под дър жа се са мо в 
твор чес ки те об лас ти.

•	 В дру ги те об лас ти има 
хе те ро ген ни гру пи.

•	 То ва бла гоп ри ят с т ва 
вза и мо от но ше ни я та 
меж ду са ми те уче
ни ци и уче ни ци те и 
пре по да ва те ля.

•	 Из пол з ва не на раз но
об раз ни ме то до ло
гич ни стра те гии.

•	 То ва не пред по ла га 
дис к ри ми на ция за 
уче ни ци те, ко и то 
наймно го се нуж да
ят от под к ре па.

•	 Гру пи те обик но ве но са 
ста бил ни (един клас).

•	 Раз п ре де ле ни е то на 
уче ни ци те мо же да се 
из вър ши въз ос но ва на 
раз лич ни кри те рии.

•	 Раз де ля не то на гру пи 
се из вър ш ва в твор
чес ки об лас ти.

•	 То ва бла гоп ри ят с т ва 
вза и мо от но ше ни я та 
меж ду са ми те уче ни ци 
и уче ни ци те и пре по да
ва те ля.

•	 Из пол з ва не на раз но об
раз ни ме то до ло гич ни 
стра те гии.

•	 Ос нов но се ра бо ти в 
екип. Съв мес т но из гот
вя не на прог ра ма та.

•	 Не съ от вет с т вие 
меж ду учеб ни те прог
ра ми при уче ни ци те.

•	 То ва бла гоп ри ят с т ва 
вза и мо от но ше ни я та 
меж ду са ми те уче ни ци 
и уче ни ци те и пре по да
ва те ля.

•	 Из пол з ва не на раз лич ни 
ме то ди чес ки стра те гии.

•	 Ос нов но се ра бо ти 
в екип. Все ки уче ник, 
на ко го то се оказ ва 
съ дейс т вие в обик но
ве на та клас на стая, 
тряб ва да раз по ла га 
с ин ди ви ду а ли зи ра на 
прог ра ма.

•	 Пре по ръ чи тел но е при
със т ващите уче ни ци да 
не по лу ча ват под к ре па 
от по ве че от два ма раз
лич ни пре по да ва те ли.

•	 Зна чи тел но изос та ва не 
в раз лич ни сфе ри на раз
ви тие и фун к ци о ни ра не.

•	 То ва бла гоп ри ят с т ва 
вза и мо от но ше ни я та 
меж ду са ми те уче ни ци 
и уче ни ци те и пре по да
ва те ля.

•	 Из пол з ва не на раз но
об раз ни методически 
стра те гии.

•	 Ос нов но се ра бо ти в 
екип. Съв мес т но пла
ни ра не и пре по да ва не.

За бе леж ка. Из точ ник: Ми нис тер с т во на об ра зо ва ни е то. Уп ра ва на Ан да лу сия (Junta de 

Andalucнa): Про ект Ambezar @ r. (2010 г.)

Те зи ор га ни за ци он ни мер ки са засилени с ин с т рук ци и от 8 март 2017 г., ко и то се от на сят за 

ав то ном на област Ан да лу сия, и под чер та ват на сър ча ва не то на при об ща ва що об ра зо ва ние, в ко е-

то всич ки уче ни ци мо гат да се пол з ват от дос тъп, нап ре дък, учас тие и на сър ча ва не при ед нак ви 

ус ло вия на ра вен с т во и спра вед ли вост, при ефек тив но то из пъл не ние на за ко на за об ра зо ва ни е то.

Съ що та ка, Ис па ния раз по ла га със се рия от учеб ни мер ки за дос тъп до учеб на та прог ра ма 

за за дъл жи тел ния етап на об ра зо ва ние (на чал но об ра зо ва ние – от 6 до 12 го ди ни и сред но – 

от 12 до 16 го ди ни), ко и то са след ни те:

а)  Час тич на адап та ция на учеб на та прог ра ма, ко га то изос та ва не то по от но ше ние на 

въз рас то ва та гру па на уче ни ка не е зна чи тел но. Това за ся га еле мен ти те на учеб на та 

прог ра ма, ко и то се счи тат за не об хо ди ми, ме то диката и съ дър жа ни е то, но без да се 

про ме нят це ли те на об ра зо ва тел ния етап, ни то оцен ка та на кри те ри и те.

б)  Зна чи тел на адап та ция в учеб ни те прог ра ми, ко га то изос та ва не то по от но ше ние на 

въз рас то ва та гру па на уче ни ка на ла га про мя на на еле мен ти те на учеб на та прог ра ма, 

включи тел но це ли те на ета па и кри те ри и те за оцен ка.

в) Адап та ция на учеб на та прог ра ма за ученици с ви со ки ин те лек ту ал ни спо соб нос ти.

Според Ус т ройс т ве ния за кон 8/2013 от 9 де кем в ри за по доб ря ва не на ка чес т во то на об ра зо-

ва ни е то (LOMCE), и про ме ни те в член 71, гру пи, ко и то изис к ват раз ли чен об ра зо ва те лен под ход 

към обик но ве ни те или уче ни ци те със спе ци фич ни пот реб нос ти от об ра зо ва тел на под к ре па, са:
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Важ но �
ü  Уче ни ци със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти.

ü  Уче ни ци със спе ци фич ни зат руд не ния в обу че ни е то.

ü  Уче ни ци с ХДВ.

ü  Уче ни ци с ви со ки ин те лек ту ал ни спо соб нос ти.

ü  Уче ни ци, ко и то са се при съ е ди ни ли към об ра зо ва тел на та сис те ма на по-къ-
сен етап.

ü  Уче ни ци с труд нос ти по ра ди лич ни/се мей ни при чи ни или спе ци фи чен об ра зо-
ва те лен опит.

Как то мо же да се ви ди, в съ от вет ни те ис пан с ки  об ра зо ва тел ни стан дар ти се пре по ръч ва 
при об ща ва не то в клас на та стая на вся ко де те, не за ви си мо да ли е с раз ли чия.
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Обучителни трудности в масовото училищно образование на основно ниво

Пе да го ги ка та се за ни ма ва с на чи на на пре по да ва не на учи те ли те. То ва е из кус т во то на 
пре по да ва не или уме ни я та за то ва как се пре дос та вя учеб на та прог ра ма. Не ста ва ду ма за 
поз на ни я та по пред ме та, ма кар че то ва е важ но, а за цен нос ти те, ко и то един учи тел при те-
жа ва, ко и то оказ ват вли я ние вър ху то ва как пре по да ва те лят из пъл ня ва сво я та про фе си о нал-
на прак ти ка в клас на та стая. Ар м с т ронг (2011 г.) счи та, че ед на при об ща ва ща пе да го ги ка 
изис к ва да се раз г ле дат цен нос ти те и про це си те, свър за ни с пе да го ги ка та, ко и то тряб ва да 
бъ дат из ме ре ни спря мо прин ци пи те на при об ща ва не.

Об щес т ве на та пе да го ги ка включва след но то:

� раз поз на ва не на ин ди ви ду ал ни те раз ли чия;

� оце ня ва не на кул тур но то раз но об ра зие;

�  ан га жи ра ност към при об ща ва щи цен нос ти и прак ти ки в по-ши ро ка та учи лищ на сре да 
из вън клас на та стая;

� оце ня ва не на при но са на мес т на та об щ ност за под к ре па на об ра зо ва ни е то и при об ща ва не то.

По нас то я щем тер ми нът „обу чи тел ни труд нос ти” е част от СОП (спе ци ал ни об ра зо ва-
тел ни пот реб нос ти). СОП се оп ре де ля от Кодекса на прак ти ки те във връз ка със СОП от 
2001 г. ка то „Зат руд не ние при уче не то, ко е то изис к ва спе ци ал но обу че ние за цел та”.

Ко дек сът на прак ти ки те (КП) пред с тав ля ва до ку мент, кой то яс но по соч ва как тряб ва да се 
уп рав ля ва пре дос та вя не то на об ра зо ва ние за уче ни ци те с обу чи тел ни труд нос ти от стра на на 
учи ли ща та и мес т ни те влас ти. Ако ра бо ти те с уче ник, кой то из пит ва зат руд не ния при обу че-
ни е то, тряб ва да сте за поз на ти с ко дек са и не го ви те ос нов ни прин ци пи, ко и то са:

Важ но �
ü   Пот реб нос ти те на де те с обу чи тел ни труд нос ти тряб ва да бъ дат за чи та-

ни и удов лет во ре ни.

ü   Зат руд не ни я та при обу че ние на де ца та обик но ве но се сре щат в об що об ра-

зо ва тел на та сре да.

ü   Глед на та точ ка и мне ни е то на де те то ви на ги тряб ва да се взи ма пред вид; 

ü   Ро ди те ли те иг ра ят жиз не но важ на ро ля в под по ма га не то на об ра зо ва ни е то 

на тех ни те де ца.

Въп ре ки че Бри тан с ко то пси хо ло ги чес ко дру жес т во (BPS) приз на ва, че за ня кои де ца дис-

лек си я та пред с тав ля ва спе ци фич но зат руд не ние при обу че ние (SpLD), дру жес т во то съ що та ка 

приз на ва, че има и дру ги де ца, ко и то из пит ват ре ди ца труд нос ти, ко и то включват дис лек сия.

Раз би ра не то на ня кои от пос ле ди ци те за уча щи те мо же да Ви по мог не да адап ти ра те 

Ва шия стил на пре по да ва не та ка, че да бъ де по-при об ща ващ за уче ни ци със зат руд не ния при 

обу че ни е то. Три те вза и мос вър за ни об лас ти, ко и то се оказ ват проб лем ни за по ве че то де ца с 

дис лек сия в учеб ната програма, са:

�  фо но ло гич но то осъз на ва не;

�  слу хо ва об ра бот ка;

�  ра бот на па мет.
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Клас на стая, под хо дя ща за де ца с дис лек сия, пред с тав ля ва клас на стая с не об хо ди ми те 

ус ло вия за обу че ние, тъй ка то всич ки уча щи се ще се въз пол з ват от стра те гии, въ ве де ни в 

под к ре па на де ца та, из пит ва щи зат руд не ния при обу че ни е то:

За пом не те

 
От то зи спи сък тряб ва да се взе ме са мо то ва, ко е то е от зна че ние за обу ча-

ва ните във Ва ша та клас на стая и за Вас:

ü  Пред ло же те струк ту ри ра но обу че ние, по е тап но с над г раж да не.

ü  Прак ти ку вай те ак тив но обу че ние с по ло жи тел на об рат на връз ка и це ле-

на со че ни по ощ ре ния.

ü  По ка же те, а не прос то ка же те. Да се из пол з ват мак си мал но ИКТ.

ü  Съз да ва не на мул ти сен зор на учеб на сре да. Из пол з вай те изоб ра же ния, ди-

аг ра ми, гра фи ки, цве то ве, кар ти на ума, зву ци, сен зор ни обек ти. 

ü  На ма ле те ко пи ра не то от кни ги, ра бот ни лис то ве или из пол з ва не то на дъс-

ка та. Ако тряб ва да се преписва от дъс ка та, из пол з вай те раз лич ни цвет-

ни точ ки за раз лич ни ли нии или чис ла.

ü  Бъ де те тър пе ли ви и бъ де те го то ви да пов то ри те ня кол ко пъ ти.

ü  Поз во ле те пъ лен дос тъп до те ма та.

ü  Дай те пис ме ни ука за ния за до маш на ра бо та.

ü  За ба ве те реч та си и оп рос те те струк ту ра та на из ре че ни я та си.

ü  На сър ча вай те де ца та да за да ват въп ро си.

ü  Уче те де ца та как да из пол з ват по мощ ни ма те ри а ли.

ü  Пре дос та ве те на де ца та не пос ред с т вен и ле сен дос тъп до ре сур си.

ü  Не би ва да се очак ва от уче ник с обу чи тел ни труд нос ти да ра бо ти, да леч 

от въд те ку щи те му уме ния (ко е то не оз на ча ва, че не е не об хо ди мо да се 

де мон с т ри ра не об хо ди мо то ни во на раз би ра не или зна ния). 

ü  Бъ де те на яс но, че ко га то за да ва те за да чи за до маш на ра бо та, уче ни кът 

с обу чи тел ни труд нос ти ве ро ят но ще се нуж дае от мно го по ве че вре ме 

от дру ги те уче ни ци, ко и то не из пит ват та ки ва зат руд не ния. По-доб ре е 

та ки ва уче ни ци да на пи шат из ре че ние или аб зац пра вил но, от кол ко то ця ла 

стра ни ца с мно гоб рой ни греш ки. Пос те пен но ед но то из ре че ние мо же да 

бъ де уве ли че но до две и т.н. 

ü  Пред ло же те ал тер на тив ни на чи ни на оце ня ва не, ка то нап ри мер да ва не на 

въз мож ност за демонстрация на зна ния и раз би ра не пос ред с т вом ус т ни 

или пис ме ни пре зен та ции. То ва се от на ся по-кон к рет но, ко га то гра мот-

ност та /пи са не то без пун к ту а ци он ни и гра ма ти чес ки греш ки/ не е кон к-

рет на цел в обу че ни е то. 

ü  Пред с та вяй те яс ни, оп рос те ни и кон к рет ни ука за ния. Про ве ре те да ли уче-

ни кът раз би ра те зи изис к ва ния и под се щай те по вре ме на за да ча та. 

ü  Пре дос та вяй те ин ди ви ду ал на под к ре па и обу че ние в мал ки гру пи, ко га то е 

въз мож но. 
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По нас то я щем мно го об що об ра зо ва тел ни кла со ве се прис по со бя ват към ин ди ви ду ал ни те ха-

рак те рис ти ки на уче ни ци те със зат руд не ния при обу че ни е то. Из г леж да, че след ва не то на прин-

ци па „още ед но не що, ко е то тряб ва да нап ра ви те”, е до го ля ма сте пен неп ри ло жи мо. Въз мож но 

е да се на ло жат ня кои по-ши ро ки про ме ни или прес т рук ту ри ра не на на чи на, по кой то кла со ве те 

ра бо тят. Но пре мо де ли ра не то на клас ни те стаи не е прос та за да ча, и включва не що ка то „кул-

тур на про мя на”. Из не над ва що, ма кар и не не въз мож но, то ва е по-ско ро ка то пре на реж да не на 

днев на та с не ви дим слон в сре да та – кол ко то по ве че „виж да те” къ де се на ми ра, тол ко ва по-мал-

ко уси лия са Ви не об хо ди ми.Basic skills for early identification of learning difficulties of children 

Ос нов ни уме ния за ран но иден ти фи ци ра не на зат руд не ни я та при обу че ни е то
на де ца в на ча лен об ра зо ва те лен етап

Спо ред Све тов на та здрав на ор га ни за ция и УНИЦЕФ (2012 г.) точ на та оцен ка на всич ки 

де ца е важ на от п рав на точ ка за по-доб ро раз би ра не и пред виж да не на пот реб нос ти те на 

де ца та с ув реж да ния и тех ни те се мейс т ва. Оцен ка та не е цел са ма по се бе си, по-ско ро тя 

це ли по лу ча ва не на по лез на и точ на ин фор ма ция за сен зор но-мо тор ни те, ког ни тив ните, ко-

му ни ка ци он ните и со ци ал но-емо ци о нал ните уме ния на де те то и сре да та око ло де те то, за 

да по мог не на ро ди те ли те, учи те ли и дру ги да раз бе рат по-доб ре, да пла ни рат и под к ре пят 

раз ви ти е то и при об ща ва не то на де те то с ув реж да не. Оцен ка та тряб ва да бъ де свър за на с 

ин тер вен ци я та и след ва да бъ де те кущ про цес на сис те ма тич но наб л ю де ние и ана лиз. Ето 

за що е тол ко ва важ но учи те ли те да зна ят как да иден ти фи ци рат труд нос ти те, ко и то де те-

то сре ща в обу че ни е то и сле до ва тел но да адап ти рат сво и те стра те гии за пре по да ва не, за 

да се прис по со бят по-доб ре към нуж ди те на вся ко ед но от де ца та. 

На меж ду на род но рав ни ще го тов ност та на учи те ли те да се спра вят с при об ща ва ща та 

учи лищ на сре да не е но ва те ма. Нап ри мер ОИСР (2005 г.) ус та но ви, че мно го дър жа ви приз на ват 

не об хо ди мост та от яс ни и крат ки фор му ли ров ки за то ва, ко е то се очак ва учи те ли те да зна ят 

и да мо гат да пра вят в рам ки те на пре по да ва тел с ки те си про фи ли, оп ре де ле ни от учи лищ ни-

те и об ра зо ва тел ни те сис те ми. Пред по ла га се, че про фи лът на ком пе тен ци и те на учи те ли те 

тряб ва да про из ти ча от це ли те на об ра зо ва ни е то ка то ця ло, да га ран ти рат спаз ва не на про-

фе си о нал ни те пе да го ги чес ки стан дар ти, как то и спо де ле но раз би ра не за то ва как во пред с тав-

ля ва пъл но цен но то пре по да ва не. По ра ди то ва про фи ли те на учи те ли те тряб ва да включват 

те о ре тич ни зна ния, пе да го ги чес ки уме ния, спо соб ност за ефек тив на ра бо та с ши рок кръг де ца 

и ко ле ги, да доп ри на сят за учи ли ще то и про фе си я та и да про дъл жат да се раз ви ват.

Тъй ка то пре по да ва не то се счи та за по-ефек тив но, ако е ди фе рен ци ра но и ако учи те лят 

адап ти ра уро ци те и дей нос ти те, ко и то да от го ва рят на раз лич ни те де ца в не го вия клас, пре-

по да ва те ли те тряб ва да имат сил ни поз на ния за то ва как (Lewis and Bagree, 2013.):

�  да иден ти фи ци рат спе ци фич ни те обу чи тел ни пот реб нос ти на де ца та и всич ки по-гло-

бал ни (меж ду сек тор ни) въп ро си, ко и то мо гат да ока жат въз дейс т вие вър ху при със т ви-

е то, учас ти е то и пос ти же ни я та; 

� да раз ра бот ват ино ва тив ни на чи ни за под по ма га не на де ца та да взе мат учас тие и да учат; 

�  да по тър сят под хо дя ща до пъл ни тел на по мощ от ко ле ги или дру ги про фе си о на лис ти, ко-

га то тех ни те соб с т ве ни зна ния/уме ния не са дос та тъч ни, за да от го во рят на пъл но на 

кон к ре тен проб лем (нап ри мер ако се нуж да ят от под к ре па за пла ни ра не и пре дос та вя не 

на об ра зо ва ние за де ца със спе ци фич ни зат руд не ния в обу че ни е то).
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Ос вен то ва, Watkins (2012 г.) иден ти фи ци ра че ти ри ос нов ни цен нос ти, свър за ни с пре по-

да ва не то и уче не то ка то ос но ва за ра бо та та на всич ки учи те ли в при об ща ва що то об ра зо ва-

ние. Те зи че ти ри ос нов ни стой нос ти са: 

�  Оце ня ва не на раз но об ра зи е то и раз ли чи е то на уча щи те се – раз ли ка та меж ду уча щи те 

се счи та за ре сурс и пре дим с т во за об ра зо ва ни е то. 

�  Под к ре па за всич ки уче ни ци – учи те ли те имат ви со ки очак ва ния за пос ти же ни я та на 

всич ки уче ни ци.

�  Ра бо та с дру ги те – сът руд ни чес т во то и ра бо та та в екип са ос нов ни под хо ди за всич ки 

пре по да ва те ли.

�  Про дъл жа ва не на лич но то про фе си о нал но раз ви тие – пре по да ва не то е учеб на дей ност и 

учи те ли те по е мат от го вор ност за соб с т ве но то си обу че ние през це лия жи вот. 

Rouse (2008 г.) се съг ла ся ва, че всич ки учи те ли, ко и то се смя тат за при об ща ва щи пре по-

да ва те ли, тряб ва да до ка жат уме ния за ран но раз поз на ва не на труд нос ти те при обу че ни е то 

на де ца та. За то ва ав то рът пред с та вя под ход на три ни ва, кой то пред по ла га зна ния, наг ла си 

и убеж де ния, как то след ва:

Важ но
 

Познания по темата

� Стратеги на преподаване;

�  Увреждания и специални потребности;

�  Как се учат децата;

�  Какво трябва да научат децата;

�  Организация и управление на класната стая;

�  Къде да получим помощ при необходимост;

� Идентифициране и оценка на затрудненията;

�  Оценка и наблюдение на ученето на децата;

 
Действия

� Превръщане на знанията е действия;

� Излизане извън рефлективната практика;

�  Използване на доказателства за подобряване на практиката;

� Учене за работа с колегите, както и с децата;

� Превръщане в специалист „активист”.

Вяра

� Че всички деца заслужават образование;

� Че всички деца могат да учат;

� Че имат капацитета да правят разлика между отделните деца;

� Че по-добна работа е тяхна отговорност, а не само задача за специалисти.

�  Законодателен и политически контекст.
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Об що взе то, при об ща ва щи те учи ли ща се нуж да ят от спе ци а лис ти, ко и то мо гат да на сър-

ча ват при об ща ва не то, а не са мо да го во рят по те ма та. Ин вес ти ра не то в обу че ние на учи те ли, 

за да бъ дат под гот ве ни да се из п ра вят пред при об ща ва не то в клас на та стая, е ва жен ас пект, 

кой то тряб ва да се взе ме пред вид от ин с ти ту ци и те/от де ли те за обу че ние на учи те ли.
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II.1.На ру ше ния на ко му ни ка тив ни те уме ния

II.1.1.Об ща ин фор ма ция

Ези ко во то раз с т ройс т во пред с тав ля ва на ру ше на спо соб ност за по лу ча ва не и пра вил но 
из ра зя ва не на зна ния, вза и мо от но ше ния и кон тек с ти в хо да на ко му ни ка ция с окол ни те, ко е то 
во ди до по-го ля ма прос то та и ед но об ра зие в сло вес но то по ве де ние, как то и оказ ва вли я ние 
вър ху лич нос т ни те чер ти: пре ко мер на сра меж ли вост, без си лие, без по койс т во (Reynolds, Cecil 
R., Fletcher-Janzen, E., 2007).

Verza (Ghergut, 2011) кла си фи ци рат ези ко ви те на ру ше ния чрез ед нов ре мен но от чи та не на 
ана то мич ни фи зи о ло гич ни кри те рии, ети о ло гич ни, лин г вис тич ни и пси хо ло ги чес ки. По то зи 
на чин се иден ти фи ци рат след ни те ви до ве раз с т ройс т ва:

Важ но �
ü  Раз с т ройс т ва по от но ше ние на про из но ше ни е то: на ру ше ния на ар ти ку ла ци-

я та (дис ла лия), но сов (на за лен) го вор (ри но ла лия) и ди зар т рия.

ü  На ру ше ния на ри тъ ма и глад кост та на реч та: за ек ва не, та хи ла лия, бра ди ла-
лия, ло го-нев ро за, хо рея на ба за та на аф то ген ни раз с т ройс т ва.

ü  Гла со ви раз с т ройс т ва: афо ния, дис фо ния, фо нас те ния.

ü  Ези ко ви раз с т ройс т ва при че те не и пи са не: дис лек сия, дис г ра фия, алек сия и 
аг ра фия.

ü  На ру ше ния на ези ко во то раз ви тие: пси хо ге нен му ти зъм, елек ти вен му ти зъм 
и за ба вя не на ця лос т но то раз ви тие на реч та.

ü  Ези ко ви на ру ше ния, ос но ва ни на пси хич ни раз с т ройс т ва (дис ло гия, ехо ла лия, 
жар го но фа зия, бра ди фа зия и др.).

Та зи кла си фи ка ция включва пре дим но фо не ти ка и фо но ло гия (ар ти ку ла ция, ри тъм, плав ност, 
глас, ин то на ция). От глед на точ ка на ези ко во то раз ви тие се раз г ра ни ча ват след ни те на ру ше ния:

� за ба вя не на ези ка, па то ло ги чен мо дел (не до раз вит език);

� за ба вя не на ези ка, нор ма лен мо дел;

� пре къс ва не на ези ко во то раз ви тие;

� език, кой то се раз ли ча ва ка чес т ве но от нор мал ния език.

Кла си фи ка ци я та, ба зи ра на на раз ви тий ни те мо де ли, мо же да се из пол з ва за от к ри ва не на 
ези ко ви на ру ше ния в ран на дет с ка въз раст (Reynolds, Cecil R., Fletcher-Janzen, E., 2007). 

От дру га глед на точ ка, мо жем да кла си фи ци ра ме ези ко ви те раз с т ройс т ва в пет ка те го рии:

ü  Фо но ло гич ни на ру ше ния – зву ци те не се про ду ци рат пра вил но спря мо ези ко ви те и ко-
му ни ка тив ните пра ви ла на ези ка;

ü  Мор фо ло гич ни ано ма лии – фор му ли ров ка на ду ми, брой, род, чис ло, вре ме и т.н.

ü  Син так тич ни на ру ше ния – на ру ша ва не на пра ви ла та, свър за ни с ре да на ду ми те в из-
ре че ния и фра зи (струк ту ра на из ре че ние или фра за).

ü  Се ман тич ни раз с т ройс т ва – по от но ше ние на сим во лиз ма, пред с та вя не на сми съл, 
ко ди ра не и де ко ди ра не на ду ми и из ре че ния.

ü  Праг ма тич но раз с т ройс т во – ком би ни ра ни на ру ше ния във вер бал на та и не вер бал на-
та ко му ни ка ция.
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Обърнете внимание

 
II.1.2. Про я ви на ко му ни ка тив ни на ру ше ния

 ü  Де те то не про из на ся зву ци с ду ми или пра ви чес ти за ме ни. 

ü  Де те то неп ра вил но про из на ся зву ци след пет – пет и по ло ви на го диш на въз раст.

ü  Неп ра вил но то про из но ше ние се наб л ю да ва в про дъл же ние на най-мал ко 4 ме се ца.

ü  Зву кът/зву ко ве те се про из на сят неп ра вил но в раз лич ни си ту а ции, за раз лич-

ни ду ми и пос то ян но.

ü  За ся га не то на по ве че от два зву ка и про пус кът им пред с тав ля ва ос но ва ние 

за на ли чи е то на се ри оз ни и слож ни фор ми на ези ко во на ру ше ние (Reynolds, 

Cecil R., Fletcher-Janzen, E., 2007).

За иден ти фи ци ра не то и оцен ка та на фо но ло гич на та ре шет ка мо же да се из пол з ва след-

ната таблица:

Таблица 4. Идентифициране и оценка на фонологична решетка

Иден ти

фи ка тор
Име Въз раст

За сег на ти 

зву ци

Ду ми, ко и то той/

тя не мо же да про

из не се пра вил но

Бе леж ки

(Важ но е да се от бе ле жи как ва е по зи ци я та на 

зву ка в струк ту ра та на пра во пи са: на ча ло то, 

сре да та, края)

1.3. How to work with children with communicative disorders

Спектър (Р. Гавин, 2016 г.) препоръча следните насоки за фонологична осведоменост: 

ü  Ангажиране на децата в дейности, в които вниманието трябва да бъде фокусирано 

върху звуковите компоненти на дадена дума.

ü  Сегментиране и смесване на звуковете в дадена дума.

ü  Упражнения, затвърждаващи съотвтствието между буква и звук по писмена кореспонденция.

Йоп (Б.Б. Кенър, Н.П. Тери, А.Х. Фрилинг  и др., 2017 г.) прави следните общи препоръки: 

дейности за фонологична осведоменост: 
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Запомни

 � запаметяване посредством забавни игри;

�  използване на групова работа за насърчаване на взаимодействието между децата; 

�  използване любопитството на децата по отношение на езика и експеримен-

тиране с него; 

�  зачитане на разликите между отделните индивиди; 

�  резултатите от работата трябва да бъдат информативни, а не оценителни;

Фонологичният дефицит представлява невъзможност да се използва информация от 

фонологичната обработка на писмения и говоримия език. Основният компонент на фонологичния 

дефицит, осъзнаването, включва фонология на звуко-графемните връзки, запаметяването и 

актуализирането на информацията в паметта. Проблемите с фонологичното осъзнаване са често 

срещани при децата с фонологични дефицити. Познанието за фонологията се отнася до разбирането 

и достъпа до звуковата структура. Например, деца с дислексия имат затруднения да разделят 

думите на срички или фонеми, така че да звучат като дума (Б.Б. Кенър, Н.П. Тери, А.Х. Фрилинг  и др.., 

2017 г.). Фонологичната информация, включена в процеса на четене, изгражда представянето на 

звуци от думи, записани в работната памет. Дефицитът във фонологичната информация е резултат 

от неправилни представяния на паметта и случайната промяна на правилата на разместване на 

звуците в задачите по четене. Актуализирането на фонологичната информация от дългосрочната 

памет се отнася до начина, по който децата запомнят произношението на букви, думи или сегменти 

от цели думи. Децата с дислексия могат да изпитват трудности в тази област, защото трудно 

запомнят всички фонологични кодове. Голямо значение в активирането на фонологичното съзнание 

имат звуците, които съставляват думи.

Има три начина, които могат да доведат до създаването на звук с една дума, в зависимост 

от следните три вида фонологична осведоменост:

Съвет

 �  Разделяне на думи на срички. Повечето хора, включително децата, срещат 

трудности при разделянето на думи от две, три или четири срички (Либерман – 

(Б.Б. Кенър, Н.П. Тери, А.Х. Фрилинг  и др., 2017 г.);

�  Разделяне на сричките на звуци. От гледна точка на фонемите за децата е 

трудно да се справят с буквите.

�  Разделяне на думи. Това доказва повишен интерес към фонологичното 

осъзнаване, отнасящо се основно до ритъма.

Брадли и Брайън посочват, че ритъмът е много важна част от преподаването на четене 

на децата. Те могат да овладеят ритъма още, преди да започнат да четат (Б.Б. Кенър, Н.П. 

Тери, А.Х. Фрилинг  и др., 2017 г.). 
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II.2. Дислексия

II.2.1. Об ща ин фор ма ция. Те о ре тич ни по ня тия за дис лек сия  

Важ но  

 Дис лек си я та се ка те го ри зи ра ка то спе ци фич на труд ност при че те не и пи са-

не (Carrillo and Domнnguez, 2010; Galaburda and Cestnick, 2003; Thomson, 1992; 

Torras,2013). Спо ред DSM-V „дис лек си я та е ал тер на ти вен тер мин, кой то се от

на ся до мо дел на обу чи тел ни зат руд не ния, ха рак те ри зи ращ сe с проб ле ми при 

точ но то раз поз на ва не на глад ко из ре че ни ду ми, неп ра вил но из ра зя ва не и не за

до во ли те лен пра во пис”. (American Psychiatric Association, 2014, p.67).

За то ва е не об хо ди мо да се реф лек ти ра вър ху де фи ни ци я та, към ко я то раз лич ни ав то ри 

вяр ват (Lyon, Shaywitz and & Shaywitz, 2003, Jiménez et al., 2009, Ripoll and Aguado, 2016), че е 

под хо дя що да се под хо ди по след ния на чин:

Дис лек си я та пред с тав ля ва спе ци фич но обу чи тел но на ру ше ние, ко е то е от нев ро би о ло ги-

чен про из ход. Ха рак те ри зи ра се с труд нос ти при точ но то и/или плав но раз поз на ва не на ду ми, 

как то и с не за до во ли тел ни  спо соб нос ти за пра во пис и де ко ди ра не. Те зи труд нос ти обик но ве-

но се дъл жат на де фи цит във фо но ло гич ния ком по нент на ези ка, кой то чес то е не о чак ван на 

фо на на дру ги ког ни тив ни спо соб нос ти, и пре дос та вя не то на ефек тив на ин с т рук ция в клас-

на та стая. Вто рич ни те пос ле ди ци мо гат да включват проб ле ми при раз би ра не на че те не то 

и по-не за до во ли тел но че те не, ко и то мо гат да въз п ре пят с т ват на рас т ва не то на обе ма на 

реч ни ка и на поз на ни я та (International Dyslexia Association, 2002).

Оп ре де ле ни е то за дис лек сия гла си, че труд ност та про из ти ча от де фи цит във фо но ло гич ния 

ком по нент, ня кои ав то ри со чат, че фо но ло гич ни те зна ния са от съ щес т ве но зна че ние за за у ча ва-

не на че те не (Carrillo and Alegría, 2009; Lallier, Donnadieu and Valdois, 2013; Sellés and Martínez, 2014). 

Та зи те о ре тич на кон цеп ция, на ри ча на още фо но ло гич на осъз на тост, се раз би ра ка то въз п ри я-

тие или зна ние, че реч та се със тои от го ле ми еди ни ци, раз де ле ни на по-мал ки та ки ва (Гон за лес, 

Ку е тос, Ви лар и Уцей ра, 2015 г.; Люк и др., 2016 г. Gonzalez, Cuetos, Vilar and Uceira, 2015; Luque et 

al., 2016); или как то Galicia и Zarzosa (2014 г., стр. 158) по соч ват: „Фо но ло гич на та осъз на тост е 

ком пе тен т ност та, при ко я то де те то мо же да осъз нае, че ези кът се със тои от зву ко ви еди ни ци, 

ко и то мо гат да се ком би ни рат и об ме нят по меж ду си, за да об ра зу ват но ви ду ми или из ра зи”.

Обър не те вни ма ние

 
То зи тер мин има раз лич ни ни ва или ас пек ти, ко и то тряб ва да се имат пред вид 

(Defior and Serrano, 2011, González, et al. 2015):

ü  Ин фор ми ра ност от нос но лек си ка та: про из ти ча от поз на ва не то на ду-

ма та ка то еди ни ца в из ре че ни е то, ней на та иден ти фи ка ция и ма ни пу ла ция 

мо гат да до ве дат до об ра зу ва не на но ви из ре че ния. По то зи на чин де те-

то е на яс но, че из ре че ни е то е по-го ля ма та еди ни ца, ко я то е гръб на кът, 

със та вен от по-мал ки еди ни ци – ду ми те.

ü  Ин фор ми ра ност по от но ше ние на срич ки те: то ва е въз п ри е ма не то на срич ка та ка то 

еди ни ца в рам ки те на ду ма та, иден тич ност та и уп рав ле ни е то на ду ма та пред ла га но-

ви ду ми. Де те то ще осъз нае, че срич ка та е по-мал ка еди ни ца от ду ма та.
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ü  Меж дус рич ко во осъз на ва не: то зи ас пект се за дъл бо ча ва в ри му ва не то и съг лас ни те, 

ко и то ини ци и рат срич ка та (на ча ло то).

ü  Ин фор ми ра ност по от но ше ние на фо не ти ка та: тя раз г леж да фо не ми те или по-мал-

ки те еди ни ци ка то съг лас ни и глас ни фо не ми в го во ри мия език.

С дру ги ду ми, фо но ло гич но то осъз на ва не е от ключо во зна че ние за нап ре дъ ка и раз ви-

ти е то на че те не то, как то и за по пу ля ри зи ра не то на об що то уче не, тъй ка то „ум с т ве ни те 

реп ре зен та ции на пис ме ни те ду ми, зву ко ве те на про из не се ни те ду ми и пра ви ла та, ко и то оп

ре де лят тех ния ред и ком би на ции, са фун да мен тал ни за адек ва тен под ход към пис ме ни те тек

с то ве” (Vargas and Villamil, 2007, p.166).

За вър ш вай ки ана ли за, кой то ни за ся га по от но ше ние на оп ре де ле ни е то за дис лек сия, ще 

от бе ле жим, че пос ле ди ци те от не го во то раз ви тие, ка то проб ле ми те с раз би ра не то, вре дя-

щи на лек си ка та, и сла бо то или нез на чи тел но ус во я ва не на че те не то и пр. са не ос по ри ми в 

об ласт та на об ра зо ва ни е то, но мо гат да се прех вър лят в по ле то на пси хо ло ги я та, по ра ди 

вло ша ва не на са мо чув с т ви е то и са мо о цен ка та на чо ве ка, по ра ди то ва, че не пос ти га оп ти-

ма лен ака де ми чен ре зул тат за не го ва та въз раст.

II.2.2. Про я ви на дис лек сия

Ня кои от об щи те ха рак те рис ти ки мо гат да бъ дат: бав но изу ча ва не на че те не то; зри тел но-

прос т ран с т ве ни или си ту а ци он ни зат руд не ния; проб ле ми в пра во пи са и труд нос ти при раз би-

ра не то на вто ри език; в ня кои слу чаи мо гат да се раз ви ят съ що та ка труд нос ти при пи са не то 

и смя та не то. Не об хо ди мо е оба че въз рас то во да се кон к ре ти зи рат и раз де лят зат руд не ни я та.

Сим п то ми и приз на ци в ран на въз раст (дет с ка въз раст)

Въп ре ки че, как то ста на яс но, от к ри ва не то и ди аг нос ти ци ра не то на дис лек си я та в ран на 

въз раст е труд но, съ щес т ву ват ре ди ца сим п то ми или приз на ци, ко и то мо гат да са пред вес-

т ник на труд нос ти те при че те не в дет с ка та въз раст. Defi or and Serrano (2011) и Angulo и 

сът руд ни ци (2012) по соч ват след но то:

За пом не те

 ü  Проб ле ми с ри му ва не то: ри му ва не то в дет с ки те гра ди ни, ско ро по го вор ки-

те, га тан ки те или иг ри те на ду ми при чи ня ват зат руд не ния по вре ме изу ча ва-

не то на го во ри мия език, ко е то е ха рак тер но за то зи етап.

ü  За ба ве но раз ви тие на реч та и реч ни ка: как то от бе ляз ват Coloma и Barbieri 

(2007 г.), обо га тя ва не то на реч ни ка е от съ щес т ве но зна че ние за пос лед ва щия 

нап ре дък по от но ше ние на фо но ло гич ни те спо соб нос ти (осъз на ва не то, че ези-

кът е раз де лен на ма ни пу ли ру е ми сег мен ти). Съ що та ка, зат руд не ни е то да се 

ар ти ку ли рат ня кои ду ми мо же да бъ де от бе ля за но, ма кар че, как то Parrilla, Kirby 

и McQuarrie от бе ляз ват, то не е пре дик тор на въз мож ни проб ле ми с че те не то.

ü  Труд нос ти по от но ше ние на спаз ва не на пос ле до ва тел ност и за па ме тя ва не, нап ри-

мер на аз бу ка та, цве то ве, пред ме ти, фор ми или дни те на сед ми ца та (Cuetos, 2009).

ü  Прос т ран с т ве на и вре ме ва де зо ри ен та ция, осо бе но ас пек ти, от на ся щи се до тя ло-

то, мес то по ло же ни е то на час ти на тя ло то, по со ки те ля во и дяс но, го ре и до лу и т.н. 

(Echegaray-Bengoa and Soriano- Ferrer, 2016). Как то и вре ме ви по ня тия (Angulo et al., 2012).
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ü  Проб ле ми със след ва не то на ин с т рук ции и с прак ти ки ка то: го вор, ся да не за ед но, 

съ би ра не на пред ме ти и иг рач ки (Angulo et al., 2012), ко е то во ди до обър к ва не в учи лищ-

на та сре да, по ви ше на им пул сив ност и лип са на вни ма ние.

ü Труд ност при ко ор ди ни ра не на ръ це те с очи те и фи ни дви га тел ни уме ния.

Сим п то ми и приз на ци меж ду 5 и 7-го диш на въз раст

Ня кои от приз на ци те, ко и то мо гат да пре дуп реж да ват за дис лек сия при тази въз рас т спо-

ред Aguilar и др. (2011 г.) и Selles и Martinez (2014 г.), са след ни те:

За пом не те

 ü  Ин то на ция и ри тъм: труд ност при из пол з ва не то на точ ни те ин то на ция и 

ри тъм в из ре че ни я та.

ü  Бро е не на ду ми и срич ки: ко га то про це сът на че те не на де те без дис лек сия 

нап ред ва, труд ност та при те зи уп раж не ния би тряб ва ло да на ма ля ва. Тук 

най-го ля ма труд ност пред с тав ля ват пред ло зи те, оп ре де ли тел ни те и не оп-

ре де ли тел ни те чле но ве.

ü  Изо ли ра не на срич ки и фо не ми, иден ти фи ци ра не на срич ки те в на ча ло то, 
в сре да та и в края на ду ма та; иден ти фи ка ция на фо не ми те в на ча ло то, 
сре да та и края на ду ма та: зат руд не ния при свър з ва не то на фо не ми и гра-

фе ми, до ри на изу че ни ду ми. Съ що та ка проб ле ми при де ко ди ра не то на ду ми в 

из ре че ние. Ос нов на та труд ност се със тои в изо ли ра не то на фо не ми те, ка то 

се има пред вид слож ност та на дей ност та и ней но то ус во я ва не чрез нап ре-

дъ ка на про це са на че те не.

ü  Про пус ка не на срич ки и фо не ми в на ча ло то, в сре да та и в края на ду ми те; 

До ба вя не на срич ки и фо не ми в на ча ло то, в сре да та и в края на ду ми те; до ба-

вя не то или про пус ка не то на срич ки те (осо бе но в края на ду ма та) пре ди 6 и 7 

го ди ни не тряб ва да се счи та за приз нак на дис лек сия.

ü  Зат руд не но че те не на неп ра вил ни ду ми, псев до ду ми и не поз на ти ду ми.

ü  Бав но че те не, не ти пич но за въз раст та, с греш ки в че те не то и труд нос-

ти при раз би ра не то на тек с то ве те, де ко ди ра не то на изо ли ра ни ду ми е ло шо.

ü  Бав но, за въз раст та, на зо ва ва не на цве то ве, ри сун ки, бук ви или циф ри, 

по ка за ни на изоб ра же ния, с до пус ка не на не ти пич но мно го греш ки (Rabazo, 

García and Sánchez, 2016).

 
Сим п то ми и приз на ци меж ду 8 и 12-го диш на въз раст

В та зи въз раст про це сът на че те не е поч ти ук ре пен, улес ня вай ки от к ри ва не то на труд-

нос ти и проб ле ми. Приз на ци те ста ват по-оче вид ни, тъй ка то лек си ка та и фо но ло ги я та са 

нап ред на ли и се обо га тя ват по ра ди при до би ва не на зна ния в учи ли ще. Мо гат да се наб л ю да-

ват след ни те про яв ле ния:
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За пом не те

 ü �Че те не то не е мно го глад ко, твър де бав но, за въз раст та. Проб ле ми при раз-

би ра не при че те не.

ü  Има мно го проб ле ми при че те не то на псев до ду ми или неп ра вил ни ду ми, с опи-

ти да се пре вър нат в пра вил ни, чрез до ба вя не или про пус ка не на ду ми и срич ки 

как то в на ча ло то, в сре да та, та ка и в края.

ü  Съ що та ка се наб л ю да ват труд нос ти по от но ше ние на вни ма ни е то и кон цен т ра-

ци я та при че те не. То ва во ди до проб ле ми с крат кос роч на та па мет при че те не то.

ü  Обър к ва не на бук ви или срич ки при под хож да не към че те не на тек с та.

ü  За ба вя не на до маш ни те и учи лищ ни те дей нос ти как то у до ма, та ка и в учи-

ли ще, по ра ди проб ле ми в раз би ра не то на пис ме ни ин с т рук ции.

ü  Пре къс ва не или прес ка ча не на час ти или ре до ве от тек с та при че те не.

ü  Труд ност в ин то на ци я та или ри тъ ма.

Не тряб ва да се заб ра вя, че ре ал на и ефек тив на ди аг но за – дис лек сия, мо же да бъ де пос-

тиг на та един с т ве но, чрез съ от вет ни те стан дар ти зи ра ни тес то ве и съ от вет на та пси хо-

пе да го ги чес ка оцен ка, спе ци фич на за вся ка дър жа ва и език.

II.2.3. Как да работим с деца с дис лек сия: спе ци фич ни мер ки по от но ше ние 
          на дис лек си я та в клас на та стая

Има кон к рет ни от го во ри или дей нос ти, ко и то да бъ дат из пъл не ни в клас на та стая с уче-

ни ка. Всич ки те са на со че ни към по доб ря ва не на ус во я ва не то и нап ре дъ ка, в про це са на че те-

не с ин тер вен ции или на со ки. 

Ка то ця ло не тряб ва да се по раж дат нер в ност и тре вож ност, за що то то ва ще до ве де до 

из бяг ва не и ра зо ча ро ва ние по от но ше ние на че те не то, как то и до прог ре сив но без по койс т во 

и враж деб ност към не го.

Спе ци фич ни мер ки за ра бо та с уче ни ци на въз раст меж ду 5 и 7 го ди ни

Иг ри, свър за ни, нап ри мер с преб ро я ва не то на ду ми, срич ки и фо не ми, са под хо дя щи за те зи въз-

рас ти. По то зи на чин на де те то ще бъ дат пред с та ве ни раз лич ни фра зи на ежед нев ни те дей нос ти 

или съ би тия, оби чай ни за не го, ка то нап ри мер: „Ба ща ми мие чи нии в кух ня та”, ка то пър во се гле дат 

ду ми те, пос ле срич ки те и нак рая фо не ми те, спо ред Selles и Martнnez (2014 г.), раз ви ти е то на фо но-

ло гич но то съз на ние, ко е то се наб л ю да ва при де те то, пре ми на ва от по-го ле ми към по-мал ки еди ни ци.

Дру га ал тер на ти ва е раз мес ва не то на бук ви в ду ми, ко и то са поз на ти, или уп раж не ния за 

пос ле до ва тел ност, нап ри мер: дни те от сед ми ца та, ежед нев ни те дей нос ти (за кус ка, ми е не 

на ръ це, оти ва не на учи ли ще и т.н.).

Че те не то на дет с ки пес ни, ско ро по го вор ки те и по ре ди ци те от ду ми са от зна че ние за 

по доб ря ва не на ар ти ку ла ци я та и ус во я ва не то на ри ма та. Пес ни с ръ коп ляс ка не по доб ря ват 

ри тъ ма и ин то на ци я та в та зи въз раст. Те са прив ле ка тел ни ре сур си за де ца та, ко и то съ що 

та ка обо га тя ват об ща та кул ту ра и реч ни ка.
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Творческите занимания, като оцветяване на сол и поставянето в буркан и след това 

използването му ка то ук ра ше ние за кла сната стая или ка то по да рък за ва кан ция, по доб ря ват 

фи ни те дви га тел ни уме ния. За осъ щес т вя ва не то на та зи дей ност са не об хо ди ми са мо фи ни 

или ед ри со ли и цвет ни те бе ши ри. Сол та се трие в те бе ши ра, за да се оц ве ти, ко е то много 

ентусиазира де ца та. Ско ро по го вор ки те и иг ри те с ду ми са мно го за бав ни в та зи въз раст. Те 

по доб ря ват раз г ра ни че ни е то на срич ки те и ду ми те, ко и то за поч ват или за вър ш ват с едни и 

съ щи съг лас ни или глас ни звукове. Ни во то на слож ност тряб ва да се уве ли ча ва пос те пен но, 

за да се из бег не ра зо ча ро ва ни е то и от каз ва не то от стра на на де ца та.

Съз да ва не то на ори га ми по доб ря ва фи ни те дви га тел ни уме ния и ви зу а ли за ци я та, как то и 

вни ма ни е то и кон цен т ра ци я та при вер бал ни ин с т рук ции.

Спе ци фич ни дей нос ти за ра бо та с уче ни ци на въз раст от 8 до 10 го ди ни

Съз да ва не на кон с т рук ции в пос ле до ва тел ни стъп ки, след вай ки ин с т рук ци и те на учи те ля, 

ко и то тряб ва да бъ дат яс ни и крат ки, а слож ност та им пос те пен но да се уве ли ча ва. По то зи 

на чин се уп раж ня ва ре ду ва не и пос ле до ва тел ност.

Че те не на ис то рии: То зи вид дей ност на сър ча ва и по доб ря ва раз би ра не то и вре ме во то 

под реж да не на про че те но то.

Об ра зо ва тел ни ви де о иг ри, ба зи ра ни на ули ки: То зи тип иг ри са по пу ляр ни, сред уче ни ци те 

от те зи въз рас ти. Ста ва въп рос за иг ри, ко и то изис к ват че те не то на ули ки, за да се ре ши 

за гад ка та, за да де на в епи зо да или на ек ра на. По ве че то от те зи ви де о иг ри се ос но ва ват на 

че те не и пи са не, и са под хо дя щи за ра бо та в об ласт та на ези ко ва та осъз на тост.

Про дъл же те ду ма та. Учи те лят пре дос та вя на бор от срич ки (на чал на и край на), с ко и то 

уче ни ци те ще тряб ва да на ме рят ду ми или да съз да дат из ре че ния въз ос но ва на тях, и ко и то 

тряб ва да че тат от тях.

Спе ци фич ни дей нос ти за ра бо та с уче ни ци на въз раст от 11 до 12 го ди ни

Ран но то ди аг нос ти ци ра не и ин тер вен ция са важ ни, за що то, ако лип с ват в та зи въз рас-

то ва гру па, ще бъ дем из п ра ве ни пред по-се ри оз ни проб ле ми с ус пе ха в учи ли ще. Все пак и тук 

мо гат да се пред п ри е мат ня кои мер ки.

Кръс тос ло ви ци: учи те лят съз да ва или тър си кръс тос ло ви ци, под хо дя щи за въз раст та, за-

що то ако са твър де слож ни, то ва ще уве ли чи чув с т во то на не у дов лет во ре ност и шан са за 

от каз от стра на на де те то. Ти по ве те кръс тос ло ви ци тряб ва да се ре ду ват, за да се ак цен-

ти рат фун к ци о нал ни те думи (предлози, съюзи, определения и т.н.).
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II.3. Дисортография

II.3.1.Об ща ин фор ма ция. Те о ре тич ни кон цеп ции за дисор тог ра фия

В Меж ду на род на та кла си фи ка ция на бо лес ти те, 10-та ре ви зия (МКБ-10, 2010 г.), ди сор тог-

ра фи я та се оп ре де ля ка то:

Важ но   

Спе ци фич но и зна чи тел но на ру ше ние на раз ви ти е то на пра во пис ни те уме ния, 

при лип са на анам не за за спе ци фич но раз с т ройс т во при че те не то, ко е то не се 

дъл жи на изос та ва не в ум с т ве но то раз ви тие, не а дек ват но пре по да ва не, де фи-

ци ти в зре ни е то, слу ха или нев ро ло гич ни те фун к ции. За сег на та е спо соб ност та 

за пра вил но из пис ва не на ду ми те (Organization Mundial de la Salud-OMS-, 2010).

Накрат ко ди сор тог ра фия е спе ци фич но обу чи тел но зат руд не ние, ко е то мо же да въз ник не 

в про це са на че те не на де те то (Echegaray-Bengoa and Soriano-Ferrer, 2016) или та ка на ре че-

ни те дис ког раф ни греш ки при бук ву ва не (спе линг), (Suбrez and Quijano, 2014). Въп ре ки то ва е 

мал ко из с лед ва на в ран ни те го ди ни, тъй ка то то га ва ог ра мо тя ва не то, раз ви ти е то на пис ме-

но то из ра зя ва не и процесът на че те не се по доб ря ват зна чи тел но.

II.3.2. Про я ви на ди сор тог ра фия

То ва спе ци фич но обу чи тел но зат руд не ние, ба зи ра но на пра во пис ни ас пек ти, ко е то въз ник-

ва как то от проб ле ми с пи са не то, та ка и с че те не то, не е доб ре про у че но от пси хо ло гич на 

глед на точ ка. По та зи при чи на приз на ци те или про я ви те, ко и то мо гат да бъ дат оце не ни, са 

мно го об щи:

За пом не те 

 ü  Ло гог ра фич на фа за: Проб ле ми с глав ни и мал ки бук ви в име на та (Akhutina,2002). 

Труд нос ти при име ну ва не на фо не ми те (Cuetos, 2009). Проб ле ми при пи са не то 

на ня кои ду ми, ако са чес то из пол з ва ни в ежед не ви е то. Проб ле ми с бър зо то 

пи са не, ка то се из пол з ва ред за вся ка ду ма.

ü  Бук ве на фа за: Проб ле ми със ско рост та на име ну ва не на фо не ми те, срич ко во-

то и меж дус рич ко во то осъз на ва не (Akhutina, 2002). Про пус ка не и при ла га не на 

фо не ми и/или гра фе ми и срич ки в на ча ло то, сре да та и края на ду ми те (Aguilar, 

Marchena, Navarro, Menacho and Alcalde, 2011). Труд ност при че те не на неп ра-

вил ни ду ми и псев до ду ми. Сла бост при че те не то, не ти пич на за въз раст та и 

ни во то на об ра зо ва ние.

ü  По от но ше ние на пра во пи са: Проб ле ми с кон цен т ра ци я та, вни ма ни е то и 

пра во пис ни те пра ви ла (De-Juanas, 2014). Труд ност с поз на ни я та и из пол з ва не-

то на праг ма тич ни, син так тич ни и лек си кал ни сис те ми. Зат руд не но пи са не 

на дру ги ези ци (O'Shanahan, Siegel, Jiménez and Mazabel, 2010).

Всич ки те зи приз на ци и сим п то ми пред по ла гат труд нос ти в бук ву ва не то (спе лин га), по-

ра ди ко е то се нуж да ем от ана лиз и оцен ка на проб ле ма. То ва мо же да ста не, чрез под хо дя щи 

стан дар ти зи ра ни тес то ве (нап ри мер про цен то во ин ди ки ра не на спе линг от Gonzбlez 2001, in 
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Diaz and Majуn, 2012) и съ от вет на та пси хо-пе да го ги чес ка оцен ка.

II.3.3. Как да ра бо тим с ди сор тог ра фи я та при уче ни ци: спе ци фич ни мер ки при 
ди сор тог ра фия в клас на та стая

Ня кои уп раж не ния и дей нос ти, ко и то мо гат да се из вър ш ват в на чал но то учи ли ще, за да 

се по доб ри спелингът във вся ка от фа зи те (Broc et al., 2013, Defi or, 2014, Dнaz and Majуn, 2012, 

Sбnchez- Abchi, et al., 2009), са:

Ло гог ра фич на фа за

Та зи фа за се ха рак те ри зи ра с нуж да та от кон с тан т но зри тел но раз поз на ва не, до ри за 

ру тин ни те ду ми, ко и то из пол з ва де те то. Ня кои от уп раж не ни я та за по доб ря ва не на те зи 

еле мен ти са:

ü  Иг ри за на ми ра не на раз ли ки. В те зи иг ри се по каз ват две ед нак ви изоб ра же ния, в ко-

и то има 4 или по ве че раз ли ки, по цве то ве, фор ми или пред ме ти, ко и то лип с ват или са 

прех вър ле ни от ед но то на дру го то изоб ра же ние. С тях уче ни ци те мо гат да по доб рят 

зри тел на та си па мет.

ü  По пъл ва не. Те зи иг ри имат раз лич ни оп ции. Мо же те да да де те на уче ни ци те кар та с на-

ча ло или край на ду ми те (те ми, ко и то поз на ват, име на та на близ ки хо ра, жи вот ни, фор-

ми и др.), за да ги по пъл нят. Друг ва ри ант: да пред с та вят в две ко ло ни гру па от срич ки, 

ко и то тряб ва да бъ дат съ е ди не ни със стрел ки. Ос вен то ва тряб ва да се наб лег не на 

глав ни бук ви, в соб с т ве ни те име на и в на ча ло то на из ре че ни я та. Та зи дей ност по доб-

ря ва из пол з ва не то на глав ни бук ви, мал ки бук ви и ви зу ал на та па мет.

ü  Пре пис ва не на тек с то ве и пре ко пи ра не на изоб ра же ния. И две те бла гоп ри ят с т ват пи са-

не то и дви же ни е то на ръ ка та, как то и зри тел на та па мет, кон цен т ра ци я та и вни ма ни е то.

ü  На ми ра не на ду ми в текст. Та зи дей ност е от пол за за прос т ран с т ве на та ор га ни-

за ция на тек с та, как то и за вни ма ни е то в кон к рет на точ ка или ас пект. По ма га да се 

за па ме тят ду ми те.

ü  Пре пис ва не на неп ра вил но из пи са ни ду ми. Мно гок рат но то пов то ре ние на ду ми те, ко и-

то са из пи са ни пог реш но от де ца та, по доб ря ва ня кол ко ас пек та, от ед на стра на, крас-

но пи са, а от дру га — за па ме тя ва не то на ду ми те.

Бук ве на фа за

В та зи фа за про це сът на че те не е нап ред нал, та ка уче ни кът ве че е на яс но, че има кон к-

рет ни пра ви ла, но все още не е на яс но с из к л ю че ни я та; дей нос ти те и уп раж не ни я та тряб ва 

да са на со че ни към по доб ря ва не на про це са на че те не и пи са не.

ü  Дик тов ки на тек с то ве или изоб ра же ния. Те ще бла гоп ри ят с т ват пи са не то (крас-

но пис, ес тес т ве ни ор тог раф с ки пра ви ла, по со ка на тек с та) и дви же ни я та на ръ ка та. 

Ос вен то ва, за уче ни ци те с по-го ля мо за ба вя не в те зи ас пек ти ще се бла гоп ри ят с т ва 

раз ви ти е то на па мет та.

ü  От к ри ва не на пра во пис но то пра ви ло, ко е то се из пол з ва в уп раж не ни я та. Пред ла гат 

се иг ри, в ко и то се из пол з ват две или три пра во пис ни пра ви ла (бук ви или пос та вя не на 

уда ре ния), уче ни ци те тряб ва да раз бе рат за как во се от на сят.
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ü  Иг ри с пра во пис. Ду ми те се из пис ват за най-крат ко вре ме, ка то на все ки етап се уве-
ли ча ва слож ност та, ка то до ба вя ме ду ми с по-го лям брой бук ви или със слож ни срич ни 
ком п лек ти. С та зи дей ност се по доб ря ва ско рост та.

ü  Че те не, тър се не на не из вес т ни ду ми в реч ни ци и пи са не на съ щи те. Въз мож но е да 
се определи днев но вре ме за че те не и със та вя не на ли чен реч ник, къ де то все ки уче ник 
съ би ра но ви и не из вес т ни ду ми (зна че ние и пра во пис).

ü  Тър се не на ду ми в ин тер нет. По ня ко га ин фор ма ци я та в мре жа та се про ме ня в за ви-
си мост от уеб стра ни ци те. Мо жем да из пол з ва ме мо ти ви ра що уп раж не ние, ко е то се 
със тои в про уч ва не на то ва как ду ми те са на пи са ни на раз лич ни мес та.
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II.4. Дисграфия

II.4.1.Об ща ин фор ма ция. Те о ре тич ни кон цеп ции за дис г ра фия

Дис г ра фи я та пред с тав ля ва обу чи тел на труд ност от спе ци фи чен ха рак тер, ко е то во ди 

до из вес т ни про ти во ре чия. То ва се дъл жи на кла си фи ка ци я та и кон цеп ту а ли за ци я та. Ди аг-

нос тич ни ят ста тис ти чес ки на ръч ник за пси хич ни те раз с т ройс т ва (DSM-IV-TR) на Аме ри-

кан с ка та пси хи ат рич на асо ци а ция (2002 г.) я при чис ля ва към обу чи тел ни те на ру ше ния на 

пис ме но то из ра зя ва не:

Важ но  

Кри те рий А: То ва е спо соб ност за пи са не, оце не на чрез стан дар ти зи ра ни тес-

то ве, при ла га ни ин ди ви ду ал но или чрез фун к ци о нал на оцен ка на спо соб ност та 

за пи са не, ко я то е зна чи тел но по-нис ка от очак ва но то, спря мо въз раст та, ко-

е фи ци ен та на ин те ли ген т ност и об ра зо ва тел но то ни во на де те то.

Кри те рий Б: Раз с т ройс т во то на пис ме но то из ра зя ва не зна чи тел но се от ра-

зя ва на ака де мич ни те пос ти же ния или дей нос ти те в ежед не ви е то, изис к ва щи 

уме ния за пи са не.

Кри те рий В: Ако има сен зо рен де фи цит, труд нос ти те при пи са не то над-

ви ша ват те зи, ко и то обик но ве но се свър з ват с не го. (American Psychiatric 

Association, 2002, pp. 62-63).

Аме ри кан с ка та пси хи ат рич на асо ци а ция (2014 г.) из тък ва, че го во рим за зат руд не но пис-

ме но из ра зя ва не, ко га то уче ни кът „пра ви ня кол ко гра ма тич ни или пун к ту а ци он ни греш ки в 

ед но из ре че ние, неп ра вил но под реж да аб за ци те, не ус пя ва яс но да из ло жи идеи в пис мен вид” 

(стр. 66). Ко е то оз на ча ва, че са на лич ни ог ра ни че ния в след ни те про це си:

1) Пла ни ра не то на пос ла ни е то, в ко е то чо век из би ра и ре ша ва как во тряб ва да пре да де и 

как ще го нап ра ви.

2) Син так тич ни те про це си, при ко и то се из би ра из ре че ни е то, и пре пи на тел ни те зна ци се 

пос та вят пра вил но.

3) Лек си кал ни или свър за ни с лек си ка та про це си, в ко и то ду ми те се из в ли чат от па мет та, 

поч ти не съз на тел но в съ от вет с т вие с то ва, ко е то тряб ва да бъ де из ра зе но.

4) Дви га тел ни те про це си, не об хо ди ми за на пис ва не то на тек с та (De-Juanas, 2014, p.323).

Ка за но с дру ги ду ми, дис г ра фи я та се раз г леж да ка то спе ци фич но обу чи тел но зат руд не ние 

при пис ме но то из ра зя ва не (Akhutina, 2002; Jimйnez, Morales and Rodrнguez, 2014; Lores-Leyva 

and Calzadilla-Gonzбlez,2013), ко е то се из ра зя ва в ког ни тив ни проб ле ми, свър за ни с пи са не то и 

край ния ре зул тат от не го; ме то ди те за пи са не; проб ле ми със зри тел но-дви га тел на та ко ор-

ди на ция и ней на та ком би на ция с въз п ри я ти е то (Rivas and Lуpez, 2017).

Ко га то има зат руд не ния с пис ме но то из ра зя ва не, въз ник ва що без оче вид ни при чи ни, по 

вре ме на раз ви ти е то и изу ча ва не то на пис ме ния език, го во рим за дис г ра фия на раз ви ти е-

то; ко га то са при чи не ни от дру го със то я ние или трав ма, го во рим за при до би та дис г ра фия 

(Martнnez and Orrantia, 2004; Ramos, Reyes and Gijуn, 2015).
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Не об хо ди мо е да се спо ме не, че раз лич ни ав то ри (Artigas-Pallarés, 2002; Delgado, Díaz and 
Digurnay, 2016; González, Cuetos, Vilar and Uceira, 2015; Nicolson and Fawcett, 2011) по соч ват, че 
евол ю ци он на та дис г ра фия е част от изу ча ва не то на дис лек си я та. Те съ що та ка смятат, че 
не е не об хо ди мо и две те да се про я вя ват за ед но. Спо ред Martínez и Orrantia (2004 г.), раз ви-
тий на та дис г ра фия се раз де ля на по вър х нос т на и фо но ло гич на, ка то пър ва та се дъл жи на 
про мя на в ор тог раф с кия ком по нент и, сле до ва тел но, на нес по соб ност та да се из пол з ва лек-
си ка та; а вто ра та – на проб ле ми във фо но ло ги я та. 

Ос вен то ва, има и тре ти слу чай – сме се на та дис г ра фия, ко я то се по лу ча ва са мо ко га то 
труд нос ти те в пис ме но то из ра зя ва не и раз ви ти е то (лек си кал ни и фо но ло гич ни), са за сег на-
ти при изу ча ва не то на че те не при пи са не (Romero and Lavigne, 2005).

В обоб ще ние и ка то от че тем, че дис г ра фи я та е тол ко ва слож на, хе те ро ген на и об вър за-
на с дис лек си я та, е не об хо ди мо да се поз на ват сим п то ми те и приз на ци те, ко и то по ма гат на 
про фе си о на лис ти те в об ра зо ва тел на та и пси хо-пе да го ги чес ка та об ласт за ран но то ´ от к-
ри ва не. В след ва щия раз дел са по ка за ни ня кои от те зи еле мен ти.

II.4.2. Про я ви на дис г ра фия

Как то дис лек си я та, та ка и дис г ра фи я та труд но се от к ри ва на най-ран ни те ета пи на раз ви-
тие и ня кои ав то ри смя тат, че то ва е труд ност, из в ле че на от пър ва та, за що то на то зи ета п 
децата все още раз ви ват раз лич ни ког ни тив ни и пси хо ло гич ни уме ния. Ран но то от к ри ва не на 
то зи вид труд ност ще бла гоп ри ят с т ва нис ка та чес то та или прог ре сия на дру ги проб ле ми или 
на ру ше ния, ко и то ве ро ят но ще въз ник нат в юно шес т во то (проб ле ми в учи ли ще или лош ус пех).

Затова по ве че то учи лищ ни сис те ми за поч ват с про це са на пи са не на въз раст над 4-5 
го ди ни, въп ре ки че пре ди то ва се наб л ю да ва та ка на ре че на та стъп ка на пи са не или пик тог-
ра фия. В на чал но то учи ли ще за поч ва фор мал но то пи са не.

Про яв ле ния в ран на въз раст (дет с ка въз раст)

То ва е ета път, в който първите опити на детето за пис ме на ко му ни ка ция – в на ча ло то 
мо же да са ка то пик то ог ра ма или драс ка не. 

За пом не те

 ü  Зат руд не ние при дър жа не на мо лив и но жи ца. Ло ши ят кон т рол при работа 

с ма те ри а ли, мар ке ри, бои, мо ли ви, как то и но жи ци, е ин ди ка тор на дис г ра фия; 

в до пъл не ние – неправилното из пол з ва не на те зи сред с т ва сви де тел с т ва за 

лип са на ко ор ди на ция.

ü  Проб ле ми с фи на та мо то ри ка. Фи на та мо то ри ка е до бър ин ди ка тор за 

от к ри ва не на проб ле ми в ко ор ди на ци я та на дви же ни я та на мус ку ла ту ра та, 

кос ти те и нер ви те на пръс ти те и ръ це те, пре ди из вър ш ва не на пи са не то 

(Rosenblum, Aloni and Josman, 2010). Те зи уме ния мо гат да са знак за ког ни тив-

ното и пси хо ло ги чес кото раз ви тие (De-Juanas, 2014).

ü  Ко ле ба ния в нап ре дъ ка по от но ше ние на пи са не и ри су ва не то. Де те то пре ми-

на ва от ри сун ки към сме си ца от бук ви и/или чис ла с ри сун ки, за да пре ми не по-

къс но в поч ти кон вен ци о на лен пра во пис на бук ви и циф ри. То зи етап има ня кол ко 

фа зи. В последния етап детето тряб ва да има яс на пред с та ва за спаз ва не на 

ре до ве те, въп ре ки че пи са не то все още е не кон т ро ли ру е мо – из пис ва не по ед на 

ду ма на все ки ред (го ле ми ду ми) и ня кол ко бук ви за вся ка ду ма (Albarrán and García, 

2010; Ruiz, 2012.). Вся ко зат руд не ние в то зи процес е знак за въз мож на дис г ра фия. 
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Про я ви на въз раст меж ду 5 и 7 го ди ни

На то зи етап се по я вя ва кон вен ци о нал но то пи са не. Ето за що в то зи пе ри од спе ци фич ни-

те труд нос ти в пис ме ния из раз мо гат да бъ дат по-лес но от к ри ти, тъй ка то той е свър за н с 

пси хо ло ги чес ко то, ези ко во то, дви га тел ното и ког ни тив ното раз ви тие. Ня кои от приз на ци те 

и сим п то ми те, ко и то мо жем да раз г ле да ме, са:

За пом не те

 
ü  Що се от на ся до ор тог ра фи я та. На то зи етап де те то „от к ри ва връз ка-

та меж ду гра фич ни те ас пек ти на пи са не то и зву ко ви те ас пек ти на реч та” 

(Albarrán and García, 2010, p.23). В та зи въз раст (от 5 до 7 години) се оти ва 

от фа за на срич ки, без да има връз ка меж ду зна ка, кой то се пи ше, и зву ка, към 

аз буч на фа за (къ де то все още ня ма из чер па те лен кон т рол на пра во пис ни те 

пра ви ла, но има съг ла су ва ност меж ду фо не ми и гра фе ми). Ос но вен по ка за тел 

за труд нос ти в та зи въз раст от 5 до 6 го ди ни е раз ви ти е то на фо но ло гич-

но то съз на ние ка то при пис ме но то из ра зя ва не (Angulo et al., 2012, Casillas and 

Goikoetxea, 2007; Suárez, García and Cuetos, 2013).

ü  Труд ност та да се пре ве де ус т на та реч в пис ме на е знак за въз мож на дис г-

ра фия (Angulo et al., 2012). Проб ле ми с пла ни ра не на пос ла ни е то, с про це са на 

не го во то съз да ва не, ор га ни за ци я та и със та ва му.

ü  Мо же да е на лич но и ог ле дал но пи са не (Akhutina, 2002), с дру ги ду ми бук ви те 

да са обър на ти ог ле дал но. 

ü  Проб ле ми при бо ра ве не то с мо лив. Де те то из пол з ва мно го на тиск вър ху по-

со би я та, ко и то из пол з ва, ко е то во ди до бав но пи са не (Morales, Gil, Suárez, 

González and Jimйnez, 2014).

ü  Съ що та ка има гра фо мо тор ни зат руд не ния, не за ви си мо да ли в раз ме ра на 

пи са не (го лям или ма лък), ли ней ност (пи са не в пра ва ли ния), и т.н. (Мар тинс 

и др., 2013 г.). 
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Про я ви на въз раст меж ду 8 и 12 го ди ни

В по ве че то об ра зо ва тел ни сис те ми пе ри о дът меж ду 8 и 12 го ди ни съ от вет с т ва на края 

на началния етап на образование. Имен но тук пис ме ни ят из раз, по от но ше ние на своя гра фо-

мо то рен ком по нент, бе ле жи по-го лям нап ре дък. Тук има дру ги ин ди ка то ри, ко и то мо гат да ни 

пре дуп реж да ват за въз мож на дис г ра фия. В то зи сми съл Angulo и сът руд ни ци (2012 г.) по соч-

ват след ни те приз на ци:

За пом не те

 ü  Проб ле ми те с кон цен т ра ци я та, ко га то де те то пи ше, по ра ди труд нос ти те, 

ко и то де те то из пит ва при въз п ро из веж да не то и пре пис ва не то на тек с то ве.

ü  Про пус ки в па мет та – крат кос роч на и дъл гос роч на. То ва се от ра зя ва в 

пла ни ра не то на пос ла ни е то или тек с та по вре ме на пи са не, проб ле ми в ор га-

ни зи ра не то и ком по зи ра не то, в ре зул тат на ко е то се по лу ча ва не ор га ни зи ран 

и без с мис лен текст (Albarrán and García, 2010).

ü  Де мо ти ва ция и лип са на ин те рес към пи са не то. Знак за фрус т ра ция и ра зо-

ча ро ва ние, ко и то из пит ват в про це са на раз ви тие на пис ме ни те уме ния, по ра-

ди от ри ца тел ни те пос ла ния на ро ди те ли те и учи те ли те, за ра ди „ло шо пи са не”.

ü  Проб ле ми при про вер ка та на тек с та. Та зи фа за е пред пос лед на та в пи са-

не то на текст или пос ла ние (пре ди пре да ва не към ад ре са та). Из ра зя ва се 

в лип са на ко рек ции при преп ро чи та не и ре дак ти ра не на тек с та (González, 

2003; González-Landa, 2009; Rivas and Lуpez, 2017).

ü  Про пус ки, за мес т ва ния или до ба вя не на бук ви и ду ми при пре пис ва не и 
дик тов ки, ко е то пред по ла га труд нос ти с ра бот на та па мет за пи са не на 

бук ви и гра фе ми; как то и проб ле ми с мор фо ло гич ни, гра ма ти чес ки и син так-

тич ни ас пек ти (Arbiol and Paulo, 2016).

ü  Въз мож ност за не чет ли во пи са не, дъл жа що се на дви га тел но то раз ви тие, 

осо бе но по от но ше ние на крас но пи са (Delgado et al., 2016).

То ва са ня кои въз мож ни ас пек ти, приз на ци и сим п то ми, ко и то мо гат да спо мог нат от к ри-

ва не то от стра на на учи те ли те и се мейс т ва та на спе ци фич ни обу чи тел ни труд нос ти, въз 

ос но ва на пис ме но то из ра зя ва не. Не тряб ва оба че да заб ра вя ме, че ефек тив на и бе зо пас на ди-

аг нос ти ка на дис г ра фи я та се из вър ш ва са мо от спе ци а лист чрез съ от вет ни те стан дар ти-

зи ра ни тес то ве и съ от вет на та пси хо-пе да го ги чес ка оцен ка, спе ци фич на за вся ка дър жа ва.
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II.4.3. Как да ра бо тим с уче ни ци с дис г ра фия: спе ци фич ни мер ки по от но ше ние 
на дис г ра фи я та в клас

Ме то ди чес ки на со ки, ко и то да се из пъл ня ват в клас на та стая с всич ки при със т ва щи уче-

ни ци, със или без труд нос ти при пис ме но то из ра зя ва не. При ла га не то на те зи уп раж не ния ще 

бъ де от пол за за всич ки уче ни ци в процеса на при до би ва не на зна ния и постигане на нап ре дък 

в пи са не то, ка то се има пред вид, че то зи про цес, как то и че те не то, са ключо ви за бъ де що-

то им об ра зо ва ние. На бо рът от стра те гии е ор га ни зи ран съ об раз но пред ло же ни я та на De-

Juanas (2014 г.) от нос но то ва, ко е то се включва в про це са на пи са не.

Пла ни ра не на пос ла ни я та

За да обър нем вни ма ние на дей нос ти те, свър за ни с пла ни ра не то на пос ла ни е то или тек-

с то ве те,  може да след ва ме пред ло же ни те от González (2003 г.) фа зи за про це са на пи са не.

Съ вет

 ü  По от но ше ние на ге не ри ра не то на ин фор ма ция. Дей нос ти те от то зи тип 

са свър за ни с тър се не то на ин фор ма ция, ка то се има пред вид ней на та се-

ман тич на част, т.е. зна че ни е то на ду ми те, съ об раз но кон тек с та, в кой то 

те въз ник ват. Ло ги чес ки те иг ри, ус та но вя ва не на връз ка та меж ду свър за ни 

по ня тия, си но ни ми и ан то ни ми са те зи, из б ра ни да раз ви ят то зи ас пект.

ü  От нос но ор га ни за ци я та на пи са не то. То зи еле мент е ключов за пос ле до-

ва тел ност та и ин тег ри те та на на пи са но то, та ка че пис ме ни те дей нос ти, 

свър за ни с при каз ки или ис то рии от са ми те де ца, са най-под хо дя щи за на-

сър ча ва не то му, ка то ак цен тът тряб ва да па да вър ху от дел ни те ета пи на 

из ло же ни е то – на ча ло – зав ръз ка – край.

ü  Фор му ли ра не на це ли, с ко и то се със та вя свър зан пис мен текст. В ран на 

въз раст (от 4 до 6) иг ри те за до вър ш ва не или до пъл ва не на из ре че ни я та мо-

гат да по мог нат на то зи ас пект. В гор ни те ета пи на на чал но то об ра зо ва ние 

(от 7 го ди ни на та тък) мо же те да пред ло жи те се рия от ду ми, ко и то тряб ва 

да се по я вят в за вър шен текст по оп ре де ле на те ма. 

Син так ти чен про цес

За да мо жем да ра бо тим вър ху син так тич ни те про це си с уче ни ци те, тряб ва да тър сим 

дей нос ти, в ко и то се за ла гат вза и мо от но ше ния меж ду пред ме та и пред ло га, съ щес т ви тел ни, 

гла го ли, при ла га тел ни, пред ло зи, съю зи и т.н. В за ви си мост от въз раст та и об ра зо ва тел но то 

ни во на уче ни ка, ни во то на труд ност ще се уве ли ча ва, до ка то се стиг не до та ка на ре че ни те 

син так тич ни ана ли зи на из ре че ния (на 12 го ди ни или в края на ета па на на чал но то об ра зо ва-

ние). Ня кои дей нос ти мо гат да бъ дат: уп раж не ния по съж ди тел на ло ги ка (раз г ра ни че ние меж-

ду „и” и „или“); уп раж не ния, де мон с т ри ра щи, ви до ве те из ре че ния: съ об щи тел ни, под бу ди тел-

ни, въз к ли ца тел ни, въп ро си тел ни; уп раж не ния, де мон с т ри ра щи ко ор ди на ци он ни те от но ше ния 

меж ду то зи, кой то из вър ш ва дейс т ви е то и дейс т ви е то (под лог-ска зу е мо).
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Лек си ка лен про цес

Лек си кал ни ят про цес раз г леж да на чи на на из пол з ва не и пра ви ла та на реч ни ка на ези ка. В 

то зи сми съл дей нос ти те, свър за ни с пре пис ва не и дик тов ка та на тек с то ве и ду ми, са най-

под хо дя щи. Друг вид дей нос ти (за 5 или 6-годишни) са децата да да дат оп ре де ле ни я та на ду-

ми те и да ги гру пи рат те ма тич но. Иг ри със си но ни ми и ан то ни ми съ що са под хо дя щи.

Дру га дей ност за по-го ле ми въз рас ти (от 7 го ди ни на го ре) мо же да бъ де да се из бе ре те-

ма и да по тър сят всич ки ду ми, ко и то се от на сят до нея. Пред с та ве те се рия от из ре че ния и 

ня кол ко си ту а ции, око ло ко и то да обе ди ни те те зи ас пек ти спо ред кон тек с та.

Дви га тел ни процеси

Ня кои от дей нос ти те, ко и то мо гат да бъ дат пред п ри е ти за на сър ча ва не на дви га тел но 

раз ви тие, мо гат да бъ дат:

ü  Иг ри с топ ки и об ръ чи. С тях се це ли ра бо та как то с фи на та мо то ри ка (ула вя не на топ-

ка та или на об ръ ча), та ка и по от но ше ние на гру би дви га тел ни уме ния (ско ко ве и бя га не с 

пре пят с т вия). То зи тип дей нос ти се пол з ват пре дим но в ран на дет с ка въз раст, за да се 

раз вие пси хо мо то ри ка та; въп ре ки то ва е не об хо ди мо и в пе ри о да от 5 до 8 го ди ни.

ü  Иг ри на ла би ринт в прос т ран с т во то или на хар тия. С тях се на сър ча ва ла те ри за ци-

я та, фи на та мо то ри ка (ако са раз ра бо те ни на хар тия), схе ма та на тя ло то и ба лан са. 

Те зи дей нос ти тряб ва да се уп раж ня ват в ран на въз раст, тъй ка то те на сър ча ват ус-

та но вя ва не то на ко ор ди на ция меж ду гор на та и дол на та част на тя ло то и меж ду ля ва-

та и дяс на та стра на. Съ що та ка, те са от пол за за пос ту рал ния кон т рол, пре дот в ра-

тя вай ки бъ де щи проб ле ми с гър ба и ръ це те.

ü  Пра ве не на пла ка ти и рек ла ми. С те зи уп раж не ния се опит ва ме да раз ви ем гра фо мо-

то ри ка та и на чи на на из пис ва не, тъй ка то се из пис ват ду ми и бук ви с мал ки и го ле ми 

бук ви, по лу че рен текст, кур сив, под рав ня ва не на тек с та, прос т ран с т ве но офор м ле ние. 

Та зи дей нос ти мо же да се раз ви ват от 6-го диш на въз раст.

ü  Иг ри на омо фо ни и омо ни ми. С то зи вид дей нос ти се опит ва ме да пос тиг нем нап ре дък 

в гра фич ния ас пект (ко ор ди на ция меж ду гра фе ми те и фо не ми те) и във фо но ло гич но то 

осъз на ва не.

Съ щес т ву ват мно го дей нос ти и уп раж не ния за ук реп ва не на пи са не то от най-ран на въз-

раст, тъй ка то то се счи та за един от ос нов ни те еле мен ти на гра мот ност та. В то зи 

сми съл по ка зах ме въз мож ни дей нос ти за фо ку си ра не вър ху раз лич ни ас пек ти и фа зи на при до-

би ва не на уме ния за пи са не, те мо гат да бъ дат про ме ня ни и мо ди фи ци ра ни за ези ка на вся ка 

дър жа ва, как то и по от но ше ние ни во то на труд ност и/или слож ност. Съв мес т на та ра бо та е 

от пол за за сът руд ни чес т во то и пре дот в ра тя ва изо ла ци я та, ка то оси гу ря ва по-бе зо пас на и 

мо ти ви ра ща сре да за уче ни ци те.
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II.5. Дискалкулия

II.5.1. Об ща ин фор ма ция. Те о ре тич ни кон цеп ции за дис кал ку лия

Дис кал ку ли я та се ка те го ри зи ра ка то спе ци фич но зат руд не ние при обу че ни е то, оп ре де ле-
но спо ред DSM-V ка то: „ал тер на ти вен тер мин, кой то се от на ся до мо дел на труд нос ти, ха
рак те ри зи ра щи се с проб ле ми при об ра бот ка та на циф ро ва ин фор ма ция, изу ча ва не то на арит
ме тич ни опе ра ции и пра вил но то или сво бод но смя та не” (Аме ри кан с ка пси хи ат рич на асо ци а-
ция – APA, 2014 г., стр. 67).

В МКБ, 10-та ре ви зия (МКБ-10, 2010) дискалкулията се оп ре де ля та ка:

Важ но   

То ва раз с т ройс т во об х ва ща спе ци фич но на ру ше ние на арит ме тич ни те уме-

ния, ко е то не мо же да се обяс ни са мо с об що ум с т ве но изос та ва не или оче вид-

но не а дек ват но обучение в учи ли ще. Де фи ци тът за ся га пре дим но уме ни е то 

за из вър ш ва не на ос нов ни те арит ме тич ни дейс т вия – съ би ра не, из важ да не, 

ум но же ние и де ле ние (от кол ко то по-аб с т рак т ни те ма те ма ти чес ки уме ния, 

свър за ни с ал геб ра та, три го но мет ри я та, ге о мет ри я та или вис ша та ма те ма-

ти ка). (Organizaciуn Mundial de la Salud-OMS-, 2010)

То ва раз би ра не го во ри за дис кал ку ли я та ка то за „спе ци фич но раз с т ройс т во на арит ме-

тич ни те уме ния”, ка то за прос ти проб ле ми в арит ме тич ни те уме ния при об ра бот ка та на 

циф ро ва ин фор ма ция, без да по соч ва под роб нос ти (Dehaene, Molko, Cohen and Wilson, 2004; 

Kaufmann, Wood, Rubinsten and Henik, 2011; Kucian, 2016, Olsson, Цstergren and Trдff , 2016). 

Има раз лич ни те о рии, ко и то обяс ня ват про из хо да на то ва зат руд не ние. Ед на от тях го 

от да ва на нев ро би о ло гич ни при чи ни (Ка уф ман и др., 2011 г.; Лан дерл, Фюсе не гер, Мол и Уил бур-

гер, 2009 г., Ран пу ра и др., 2013 г.). 

От дру га стра на, съ щес т ву ва те о рия за ге не тич ни при чи ни, ко я то, въп ре ки че не го от-

да ва из ця ло на нас лед с т ве ност та, по соч ва, че ня кои фак то ри ка то „об ща спо соб ност за за-

па ме тя ва не или ско рост на об ра бот ка” (Szьcs and Goswami, 2013, p.34) са как то ас пек ти на 

ма те ма ти чес ки те спо соб нос ти, та ка и ге не тич ни ком по нен ти. И две те те о рии са съв мес-

ти ми с кла си фи ка ция на та зи труд ност, ка то дис кал ку лия на раз ви ти е то, ко га то проб ле ми те 

на чис ле но из ра зя ва не са без оче вид на при чи на; и ка то при до би та дис кал ку лия, ко я то е вслед-

с т вие на мо зъч но ув реж да не, (Kucian, 2016).

Не на пос лед но мяс то, ня кои ав то ри се ос но ва ват на ког ни тив ни или раз ви тий ни те о рии, 

за да обяс нят то ва зат руд не ние (Ansari, 2010; Fias, Menon and Szucs, 2013). Те пред ла гат повече 

пси хо-пе да го ги чес ка пер с пек ти ва и опис ват про це са на при до би ва не на ма те ма ти чес ки уме-

ния, в кой то пър ва та фа за се със тои в раз ли ча ва не на ка чес т ва та на обек ти те, след то ва 

се пре ми на ва към йе рар хич но под реж да не или спо соб ност за кла си фи ци ра не; и ед нов ре мен но с 

то ва въз ник ва про цес на се ри а ция или схва ща не на от но ше ни я та меж ду обек ти те. Та зи фа за 

се на ри ча ло ги ко-ма те ма ти чес ка (De Visscher, Szmalec, Van Der Linden and Noлl, 2015). След ва-

ща та фа за включва па мет та и раз ви ва срав ня ва не как то от гло ба лен, та ка и от ин ди ви ду а лен 

ха рак тер, раз ви ва се съз на ние за брой ни те чис ла (Butterworth, 2010). Тре ти ят етап се дос ти га, 

ко га то де те то мо же да се свър же ред ни те и брой ни те по ня тия и сле до ва тел но да брои (Balbi 

and Dansilio, 2010). В пос лед на та фа за, ко га то се из вър ш ва срав не ние на чис ла и раз па да не то 

на те зи чис ла, се схва ща и при ло жи мост та на чис ла та (Villaroel, 2009; Freitas and Sinclair, 2016).
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Те зи ета пи са стъп ки към раз ви тие на т.нар. ко ли чес т ве ни пред с та ви (Aragуn, Navarro & 

Aguilar, 2016) и ин ди ки рат спе ци фич ни зат руд не ния при ус во я ва не то на арит ме ти ка та.

Те са от ключо во зна че ние за раз ви ти е то на ма те ма ти чес ки те уме ния, тъй ка то бла-

гоп ри ят с т ват изу ча ва не то на по зи ци он ни те чис ло ви стой нос ти и смя та не то на ум. Сле-

до ва тел но, чис ло ва та осъз на тост се явя ва си лен ин ди ка тор на пос ти же ни я та в ма те ма-

ти ка та в ранните ученически го ди ни (Aragуn, Aguilar and Navarro, 2017, p.17).

Сле до ва тел но, въз ос но ва на ког ни тив на та те о рия, ко я то обяс ня ва раз ви ти е то на смя-
та не то и уме ни я та за бо ра ве не с чис ла, е въз мож но да се раз бе ре, че то ва е дос та раз но-
род но зат руд не ние, при ко е то тряб ва да се взе мат под вни ма ние раз лич ни те еле мен ти за 
ди аг нос ти ци ра не (Kaufmann, et al., 2013). В то зи сми съл ня кои ав то ри раз г леж дат по-об щи 
фак то ри, свър за ни с де фи ци ти те в ра бо та та с циф ри об ра бот ка и ус во я ва не то на стра те-
гии за ре ша ва не на ма те ма ти чес ки за да чи, ка то нап ри мер ра бот на па мет, кон цен т ра ция и 
др. (Fias et al., 2013, Soltész, Szücs and Szьcs, 2010, Sylke and Van Luit, 2013).

Ня кои про уч ва ния со чат, че ско рост та на раз поз на ва не на циф ри те са ин ди ка тор за ма те-
ма ти чес ки те спо соб нос ти (Kleemans, Peeters, Segers and Verhoeven, 2012; Willburger, Fussenegger, 
Moll, Wood and Landerl, 2008). В то зи сми съл, ви зу ал на та па мет и крат кос роч на та па мет се счи-
тат за фак то ри при дис кал ку ли я та (Landerl, 2013; Szucs, Devine, Soltesz, Nobes and Gabriel, 2013).

В зак л ю че ние, мно жес т во то фак то ри, ко и то имат от но ше ние към дис кал ку ли я та, са тол ко ва 
раз но род ни, раз но об раз ни и об вър за ни, че е не об хо ди мо да сме на яс но със сим п то ми те и приз на ци-
те, ко и то мо гат да по мог нат на ли ца та, има щи от но ше ние към об ра зо ва ни е то на де ца (се мейс-
т ва, учи те ли, пре по да ва те ли, пе да го зи и т.н.), да за бе ле жат то ва зат руд не ние на ра нен етап.

II.5.2. Про я ви на дис кал ку лия

Меж ду на род на та кла си фи ка ция на бо лес ти те 10-ата ре дак ция (МКБ-10, 2010 г.) по соч ва 

се рия от общи сим п то ми:

Арит ме тич ни те зат руд не ния са раз но об раз ни и мо гат да включват: нес по соб ност за раз би ра-

не на сми съ ла на от дел ни те арит ме тич ни дейс т вия; не раз би ра не на ма те ма ти чес ки те тер ми-

ни или зна ци; не раз поз на ва не на циф ри те; труд нос ти при из вър ш ва не на стан дар т ни арит ме-

тич ни опе ра ции; труд ност в под би ра не то на под хо дя щи чис ла при ре ша ва не то на арит ме тич на 

за да ча; труд нос ти в точ но то под реж да не на циф ри те или при вмък ва не на де се ти ци или сим-

во ли по вре ме на из чис ле ния; ло ша прос т ран с т ве на ор га ни за ция на арит ме тич ни те из чис ле ния; 

нес по соб ност за на у ча ва не на таб ли ци те за ум но же ние (World Health Organization- WHO-, 2010).

Из чис ле ни я та и дру ги те ма те ма ти чес ки уме ния (кла си фи ка ция, за па ме тя ва не, ко ли чес т-

ве ни пред с та ви и т.н.) са ос нов ни  фак то ри за обучението на уче ни ци те, ка то при до би ва не то 

и раз ви ти е то им е от съ щес т ве но зна че ние в ран ни те ета пи на об ра зо ва ни е то.

По съ щия на чин ка то дис лек си я та, проб ле ми те в арит ме тич ни те уме ния е труд на за от к-

ри ва не в ран ни те ста дии или ста ди и те на дет с т во то, за що то в те зи ета пи де ца та все още 

раз ви ват раз лич ни ког ни тив ни и пси хо ло ги чес ки уме ния; ран но то раз поз на ва не на то зи вид зат-

руд не ния оба че ще пре дот в ра ти бъ де щи проб ле ми в учи ли ще или лош ус пех в юно шес т во то.

Обик но ве но об ра зо ва тел ни те сис те ми за поч ват с пър ви те стъп ки към при до би ва не на 

ма те ма ти чес ки те спо соб нос ти в ета па на дет с ка та въз раст (4-5 го ди ни), ма кар че и пре ди 

то ва се из вър ш ват про це си, пред хож да щи ма те ма ти чес ки те по ня тия. В на чал ния етап за-

поч ват спе ци фич ни арит ме тич ни опе ра ции.
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Сим п то ми и приз на ци в ран на въз раст (дет с ка въз раст)

Не об хо ди мо е да се под чер тае, че в те зи въз рас ти по ра ди ни во то на ког ни тив но раз ви тие 
децата все още не са дос тиг на ли до фа за та на срав не ние и пре об ра зу ва не на чис ла та, но 
има ре ди ца сим п то ми и приз на ци, ко и то мо гат да по мог нат за от к ри ва не то на евен ту ал на 
дис кал ку лия ка то те зи, пред ло же ни от Angulo и сът руд ни ци (2012 г.); Kadosh, Dowker, Heine, 
Kaufmann and Kucian (2013); и Kucian (2016).

Запомнете

 ü  Проб ле ми със съг ла су ва ност та меж ду чис ло то и не го во то из пис ва не. В 
то зи ас пект, де ца та не зна ят, че брой но то или ред но „4” е „че ти ри”. Спо ред 
Kadosh и др. (2013 г.), че те не то и пи са не то на чис ла е труд ност и за тях.

ü  Зат руд не ние при бро е не то. В то зи сми съл спо соб нос ти те за преб ро я ва не са 
ог ра ни че ни, ка то се да ват или по каз ват съв сем раз лич ни от го во ри от те зи, 
ко и то се тър сят (Kucian, 2016; Soltйsz et al., 2010). Ос вен то ва ус т но то бро е-
не не от го ва ря на въз раст та им – те заб ра вят чис ла та или ги про пус кат при 
преб ро я ва не от 1 до 10.

ü  Про ме ни в прос ле дя ва не то на се рий ност та. Под реж да не то на обек ти от 
най-ви со ка към най-нис ка сте пен, от най-мал ко то до най-го ля мо то, е труд но 
за аси ми ли ра не от де те то (Angulo et al., 2012 г.)

ü  Проб ле ми с кла си ра не то или кла си фи ци ра не то на пред ме ти. Вся ко уп раж не-
ние, включва що кла си фи ка ция на кла со ве (цве то ве, фор ми, ри сун ки), ко и то от-
го ва рят на броя във вся ко мно жес т во, е слож но за де те то (Kadosh et al., 2013).

Сим п то ми и приз на ци меж ду 5 и 7-го диш на въз раст

Уче ни ци те са в пър ви те го ди ни на на чал ния етап, та ка че приз на ци те или сим п то ми те 
ста ват по-оче вид ни, още по ве че, ако взе ме те пред вид въз растта на децата и тях но то ког-
ни тив но раз ви тие и обу че ние. Ня кои от ас пек ти те, по со че ни от Angulo et al. (2012); Kadosh et 
al. (2013); Kucian (2016) и Landerl (2013), са:

За пом не те 

 ü  Бро е не на пръс ти или пос ред с т вом дру ги по со бия. Де те то не мо же да брои 
на ум и тряб ва да при бяг ва до пред ме ти или час ти на тя ло то, за да из вър ш ва 
преб ро я ва не и да оп ре де ля ко ли чес т ва та (Angulo et al., 2012; Kucian, 2016).

ü  Труд нос ти с кон цен т ра ция на вни ма ни е то и ви зу ал но-прос т ран с т ве на та 
па мет (Ку ци ян, 2016 г.; Сол теш и др., 2010 г.). Те зи по-об щи ас пек ти се дъл-
жат на проб лем с ма те ма ти чес ки те уме ния, ко е то при чи ня ва де мо ти ви ра не 
и де фи цит в те зи ког ни тив ни уме ния. То ва е в до пъл не ние към проб ле ми те с 
ра бот на та па мет и крат кос роч на та па мет (Landerl, 2013), ко е то зат руд ня ва 
за па ме тя ва не то на чис ла.

ü  Проб ле ми с ус во я ва не то на ред ни чис ла. Де ца та не мо гат да раз поз на ят 
мяс то то, за е ма но от обект или фор ма, под ле жа щи на под реж да не или но ме-
ри ра не (Kadosh et al., 2013).

ü  Проб ле ми със спе ци фич ни те арит ме тич ни опе ра ции. В слу чай, че де те то 
ги из вър ш ва пра вил но, ги пра ви ме ха нич но без раз би ра не (Angulo et al., 2012; 
Landerl, 2013).

ü  Труд нос ти с вре ме то и пос ле до ва тел ност та (Angulo et al., 2012) и ин тер на ли за ция 
на по ня ти е то вре ме, дни от сед ми ца та, ча со ве-ми ну ти и се кун ди, ме се ци и т.н.
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Сим п то ми и приз на ци меж ду 8 и 12-го диш на въз раст

Та зи фа за включва ас пек ти те и сим п то ми те, ти пич ни за пос лед ни те ета пи на на чал но то 

об ра зо ва ние, та ка че тряб ва да се взе мат под вни ма ние хро но ло гич на та въз раст, ни во то на 

об ра зо ва ние и раз ви ти е то на де те то, за да мо же да се го во ри за дис кал ку лия.

За пом не те

 ü �Проб ле ми с таб ли ци за ум но же ние и де ле ние. Де те то не е при до би ло уме ния 

по от но ше ние на арит ме тич ни те опе ра ции, оп ре де ле ни за те зи въз рас ти, а 

мо же и да не ги раз би ра (Angulo et al., 2012; Landerl, 2013).

ü  Труд ност със спо соб нос ти те за разпознаване на еди ни ци, де сетици и сто-
ти ци, т.е. с циф ри те и мяс то то, ко е то за е мат в оп ре де ле но чис ло (Kucian, 

2016.). И сле до ва тел но – с пре об ра зу ва не то на чис ла та.

ü  Труд нос ти в об ра бот ка та на чис ла. Труд но се при ла гат адек ват ни стра-

те гии за из чис ля ва не и ре ша ва не на ма те ма ти чес ки за да чи (Kucian, 2016; 

Landerl, 2013; Landerl, Bevan and Butterworth, 2004).

ü  Проб ле ми с че те не то и пи са не то на го ле ми чис ла. Как то и с дик тов ка та 

на чис ла. Ско рост на име ну ва не на чис ла (Landerl, 2013 г.).

ü  Труд ност със срав не ние на чис ла та, по-го ле ми от 100 (Landerl, 2013 г.; 

Landerl и др., 2004 г.).

ü  Проб ле ми с уме ния или со ци ал ни уме ния за ра бо та с па ри и па рич ни су ми 

(Angulo 2012 г.).

ü  Ма те ма ти чес ки те зна ци и ма те ма ти чес ки ят език се прев ръ щат в труд-
ност за де ца та на то зи етап, ко и то ги обър к ват и те не ги раз би рат, нап-

ри мер „<” или „>”, т.е. съ от вет но „по-мал ко” или „по-го ля мо” (Kucian, 2013 г.).

ü  Чис ло ви те ре ди ци – то ва е ре ди ца, в ко я то са по зи ци о ни ра ни чис ла та, ко и то 

са под ре де ни в оп ре де лен ред, ка то де ца та имат проб ле ми при включва не то 

на за да де ни чис ла в чис ло ва та ре ди ца (Landerl, 2013 г.).

То ва са ня кои въз мож ни ас пек ти, приз на ци и сим п то ми, ко и то мо гат да бла гоп ри ят с т ват 

ус та но вя ва не то от стра на на учи те ли те и се мейс т ва та на спе ци фич ни обу чи тел ни зат-

руд не ния, свър за ни с арит ме тич ни те уме ния; не тряб ва оба че да заб ра вя ме, че ефек тив на и 

бе зо пас на ди аг нос ти ка на дис кал ку ли я та се из вър ш ва, са мо чрез съ от вет ни те стан дар ти-

зи ра ни тес то ве и съ от вет на та пси хо-пе да го ги чес ка оцен ка, спе ци фич на за вся ка дър жа ва. 
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II.5.3. Как да ра бо тим с дис кал ку ли я та при уче ни ци те: спе ци фич ни мер ки за 
спра вя не с дис кал ку ли я та в клас на та стая

Пред ло же ни я та за ра бо та в клас на та стая, уп раж не ния и дей нос ти, ко и то са по ка за ни, са 
пред наз на че ни за ра бо та с всич ки уче ни ци, ка то се има пред вид съответната им въз рас т.

Спе ци фич ни мер ки за ра бо та с уче ни ци на въз раст от 5 до 7 го ди ни

Ня кои от ме то дическите стра те гии в та зи въз раст, ко и то подпомагат процеса за развитие 
на математическите спо соб нос ти, са: сът руд ни чес т во то меж ду учи те ли те, учас т ва щи в 
учеб ния про цес и се мейс т ва та (Kleemans et al., 2012). Съ що та ка, по доб ря ва не то на ра бо та та 
с пред ме ти и еле мен ти мо же да бъ де доб ра ос но ва за развитие на аб с т рак т ното мис ле не.

Ви део иг ри. Ви део иг ри, ба зи ра ни на математиката, бла гоп ри ят с т ват развитието на 
па мет та, вни ма ни е то и кон цен т ра ци я та. Те тряб ва да бъ дат адап ти ра ни за тази въз рас ти 
с под хо дя ща слож ност. При мер за такива са т.нар. ре бу си и пъ зе ли от ти па на Тет рис или 
по доб ни, при ко и то нап ри мер, иг ра чът се опит ва да гру пи ра топ ки от един и съ щи цвят за 
ог ра ни че но вре ме, до ка то не се ели ми ни рат всич ки. С та зи ви део иг ра, уче ни ци те по доб ря ват 
вни ма ни е то и кон цен т ра ци я та, как то и ра бот на та си па мет.

Из пол з вай те стра те гии за бро е не, ка то из пол з ва те топ ки или дру ги пред ме ти, ко и то 
сим во ли зи рат оп ре де лен брой обек ти. С та зи мяр ка се на ма ля ва нуж да та да се раз чи та на 
пръс ти те, по доб ря ват се сим во ли ка та и кон цеп ци я та за мно жес т ва, и е стъп ка към ус во я ва-
не на кон цеп ци я та за еди ни ци и де се тици.

 Ня кои иг ри, при ко и то се от чи та вре ме то, до ка то се из вър ш ва дадена дей ност или за-
да ча, по доб ря ват раз поз на ва не то на времевата последователност.

Тан г рам или мо зай ка. Те по доб ря ват ви зу ал на та па мет, бла гоп ри ят с т ват за при до би ва не то 
на нови ма те ма ти чес ки умения и за развитие на въ об ра же ни е то и твор чес т во то на уче ни ци те.

Иг ри за пла ща не, об мя на и връ ща не. Из мис ля не то на ис то рия и на сър ча ва не то на при до-
би ва не то, об мя на та и въз с та но вя ва не то на сред с т ва или пред ме ти мо же да по мог не да се 
при до би ят и раз бе рат по ня тия, ос нов ни за спе ци фич ни арит ме тич ни опе ра ции (съ би ра не и 
из важ да не); те съ що улес ня ват срав не ни е то на циф ри и чис ла.

Иг ра е не то на раз лич ни иг ри и под реж да не то спо ред ре зул та та, ко й то са по лу чи ли от 
най-ви со кия до най-нис кия или от най-нис кия до най-високия, е доб ра стра те гия за под по ма га-
не на ов ла дя ва не то на по ред ни но ме ра и се рии.

Спе ци фич ни мер ки за ра бо та с уче ни ци на въз раст от 8 до 12 го ди ни

В тази въз рас т тряб ва да се опи та ме да доб ли жим ма те ма ти ка та до де ца та ка то ос но-
вен еле мент от ежед не ви е то. Съ що та ка, на сър ча ва не то на то ва усе ща не за зна чи мост на 
ма те ма ти чес ки те уме ния и не об хо ди мост та от ком п ю тър ни уме ния ще улес ни при до би ва не-
то на бъ де щи поз на ния в та зи об ласт. Ня кои методически стра те гии и дей нос ти за раз ви тие 
и нап ре дък на ня кои ма те ма ти чес ки кон цеп ции са след ни те:

Из пол з ва не то на „Пръ чи ци те на Кюи зи нер” в раз лич ни уп раж не ния е от пол за за кон цеп ци-
я та за еди ни ци, де сет ици и сто ти ци.

Из пис ва не то и пре пис ва не то на дъл ги чис ла, как то и пов тор но то им че те не с пос те пен-
но уве ли ча ване на слож ност та.

Ша хът е до бър ди дак ти чен ре сурс за по доб ря ва не на уме ни я та за ум но же ние на числа. 

Мо же те да из пол з ва те шах, за да ум но жа ва те например по 8.



Обучителни трудности

61

При до би ва не то и раз ви ването на арит ме тич ни те уме ния мо же да бъ де по доб ре но с мно-

жес т во иг ри и мис лов ни стра те гии. Не тряб ва да се заб ра вя, че ло ги ка та е по ня тие, свър за но 

с ма те ма ти ка та. В то зи сми съл по ка зах ме въз мож ни дей нос ти за фо ку си ра не, вър ху раз лич ни 

ас пек ти и еле мен ти, свър за ни с ус во я ва не то на ма те ма ти ка та, те мо гат да бъ дат про ме ня-

ни и мо ди фи ци ра ни за вся ка дър жа ва, как то мо же и да се про ме ня ни во то на труд ност и/или 

слож ност. Пред ло же ни я та са под хо дя щи как то за уче ни ци с обу чи тел ни зат руд не ния, свър-

за ни със смя та не и ма те ма ти чес ки уме ния, та ка и за те зи, ко и то не ги де мон с т ри рат, тъй 

ка то е от пол за за при до би ва не то на зна ния и обез пе ча ва не то им.

Ос вен то ва, съвместната работа с всич ки уче ни ци, а не изолирано, сти му ли ра сът руд ни-

чес т во то и оси гу ря ва по-при об ща ва ща сре да.
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II.6. Хи пе рак тив ност с де фи цит на вни ма ние

II.6.1.Об ща ин фор ма ция

Пси хич но то здра ве, осо бе но то ва на де ца та и юно ши те, по нас то я щем е един от най-важ-

ни те ме ди цин с ки проб ле ми в све то вен ма щаб, тъй ка то при рас те жа се наб л ю да ва тре вож на 

по я ва на пси хич ни раз с т ройс т ва. По нас то я щем в Ев ро па 10-20% от мла ди те хо ра (меж ду 9,5-

22%) имат проб ле ми с пси хич но то здра ве. Ед но от пет де ца стра да от проб лем на раз ви ти е-

то, или по ве ден чес ко и емо ци о нал но раз с т ройс т во, ед но от осем има пси хич но раз с т ройс т во.

Хи пе рак тив ност та с де фи цит на вни ма ние (ХАДВ) е ед но от най-чес ти те по ве ден чес ки раз-

с т ройс т ва в дет с т во то и юно шес т во то, ка то включва меж ду 5 и 10 про цен та от на се ле ни е то. 

Та зи чес то та ва ри ра в раз лич ни те про уч ва ния, по ра ди про мя на в ди аг нос тич ни те кри те рии от 

един DSM (Ди аг нос ти чен ста тис ти чес ки на ръч ник, под гот вен от Аме ри кан с ка та асо ци а ция на 

пси хи ат ри те) към друг, из с лед ва но то на се ле ние и из пол з ва ни те ди аг нос тич ни ин с т ру мен ти. По 

то зи на чин чес то та та, ос но ва ва ща се на из пол з ва не то на един ин с т ру мент (напр. оцен ка от 

учи тел) в да ден мо мент, ва ри ра меж ду 10 и 20%, до ка то в об щи я слу чай на из пол з ва не на DSM-IV, 

мно жес т во из точ ни ци на ин фор ма ция и ди рек т ни кли нич ни оцен ки ва ри рат меж ду 5 и 10%.

Оцен ки те за чес то та та се ос но ва ват на оцен ка та на де ца та в учи лищ на въз раст, но не 

включват хората от края на юно шес т во то и въз рас т но то на се ле ние.

Раз с т ройс т во то не се про я вя ва са мо в съв ре мен на та ци ви ли за ция. Съ щес т ву ват сви де тел-

с т ва от 1775 г. от гер ман с кия ле кар Мел хи ор Адам Вай кард, кой то пуб ли ку ва про уч ва не на де фи-

ци та на вни ма ние, ко е то опис ва ка то „ли це, ко е то не вни ма ва ... изу ча ва уро ци те са мо по вър х нос-

т но; не го ви те пре цен ки са не точ ни и с ло ша пре цен ка на стой ност та на не ща та (...) чу ва са мо 

по ло ви на та от то ва, ко е то го во ря; за пом ня или спо де ля, но по ло ви на или по не у ве рен на чин ... до 

го ля ма сте пен не дис цип ли ни ра но”. Ле че ни е то, пре по ръ ча но по то ва вре ме, се зак л ю ча ва до изо ла-

ци я та на де те то, да леч от шу ма и пред ме ти те, в са мо та. (Ди кел, 2015 г., стра ни ци 96-97).

По ве че от 200 го ди ни по-къс но де те с ХАДВ има пре дим но сим п то ми на хи пе рак тив ност 

и им пул сив ност, лип са на кон цен т ра ция или ком би на ция от тях. То ва е на ру ше ние на нев ро-

ло гич но то по ве де ние, ди аг нос ти ци ра но че ти ри пъ ти по-чес то при мом че та та, от кол ко то 

при мо ми че та та и при най-мал ко 3-5% от де ца та в све то вен ма щаб. Око ло по ло ви на та от 

хо ра та, ди аг нос ти ци ра ни в дет с ка въз раст, про дъл жа ват да про я вя ват сим п то ми в зря ла 

въз раст. Мно го от оби чай но из пол з ва ни те тер ми ни за ди аг нос ти ци ра не на де фи ци та на вни-

ма ние/хи пе рак тив ност (ХАДВ) не са дос та тъч но доб ре де фи ни ра ни. Нап ри мер в DSM-IV (на-

ръч ни к, в кой то за пръв път се явя ва тер ми нът де фи ци т на вни ма ние/хи пе рак тив ност) съ-

щес т ву ват кри те рии ка то: не об ръ ща вни ма ние на де тай ли те; лес но се раз сей ва от вън ш ни 

фак то ри; труд нос ти при за паз ва не на вни ма ни е то към дей ност та или из бяг ва не на дей нос ти, 

ко и то изис к ват трай ни ум с т ве ни уси лия. 

Двус мис ле ност та на те зи фор му ли ров ки поз во ля ва ди аг нос ти ци ра не то да се вли яе от су-

бек тив на та оцен ка на кли нич ния спе ци а лист. В до пъл не ние, те са из ло же ни са мос то я тел но, 

въп ре ки че не са не за ви си ми ед ни от дру ги, ко е то уве ли ча ва шан со ве те раз с т ройс т во то да 

бъ де пог реш но ди аг нос ти ци ра но. Ос вен то ва, съ щес т ву ва при пок ри ва не меж ду ХАДВ и дру ги 

на ру ше ния, ко е то пра ви ди фе рен ци ал на та ди аг но за още по-труд на.

Те зи на ру ше ния са на зо ва ва ни с мно гоб рой ни име на през пос лед ни те ня кол ко де се ти ле тия: 

мо зъ чен де фект, це реб рал на дис фун к ция, ми ни мал на ре ак ция, хи пер ки не тич но дет с т во, де фи-

цит на вни ма ни е то със или без хи пе рак тив ност и, от 1987 г., хи пе рак тив ност с де фи цит на 
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вни ма ни е то (ХАДВ) (Ди кел, 2015 г., стр. 96).

Тер ми ни те, из пол з ва ни в ди аг нос тич ни те кри те рии, от ра зя ват пре об ла да ва що то мис ле-

не в ког ни тив на та пси хо ло гия и кли нич ни те из с лед ва ния по вре ме на фор му ли ра не то на въп-

рос ния кри те рий. Кри те ри и те за ХАДВ са пов ли я ни от „те о ри я та на фил т ри те за вни ма ние”, 

ко и то до ми ни ра т в про уч ва ния на вни ма ни е то от 60-те и 70-те го ди ни, т.е. в го ди ни те, ко га-

то те зи кри те рии са фор му ли ра ни за пръв път. Са ми ят тер мин „де фи цит на вни ма ни е то/хи-

пе рак тив ност” не е за до во ли те лен. Той пред по ла га, че има лип са на вни ма ние, до ка то ос нов-

на та труд ност на хо ра та с то ва раз с т ройс т во е да фо ку си рат вни ма ни е то сво ев ре мен но 

и в от със т ви е то на не пос ред с т ве но по ощ ре ние, как то и да ин тег ри рат це ли те с дейс т вия 

при на ми ра не и при ла га не на стра те гии.

ХАДВ най-чес то се ди аг нос ти ци ра след 7-го диш на въз раст (то ва е изис к ва не и на DSM IV), 

ко га то де ца та за поч ват да се зат руд ня ват да се адап ти рат към учи лищ на та сре да. Въп ре-

ки то ва, де ца та с ХАДВ се раз ли ча ват от дру ги те в ран на въз раст. Нап ри мер те про я вя ват 

за ба вя не в раз ви ти е то на фи ни те дви же ния. Де ца та с ХАДВ съ що та ка по каз ват за ба вя не 

на ко ор ди на ци я та на дви же ни я та и в ран ни те учи лищ ни го ди ни. Труд но е да се ка же да ли те зи 

за ба вя ния из ра зя ват до па ми но ва дис фун к ция на ве ри ги те, ме дит и ра щи кон т ро ла на мо тор-

ни те ли нии и про це дур но то обу че ние, и да ли те зи схе ми са в ос но ва та на ня кои де фи ци ти на 

из пъл не ни е то, ко и то се по я вя ват по-къс но в раз ви ти е то. Кор ти кал на та и под кор ти кал на та 

си нап тич на ак тив ност, под чер та на от ПЕТ в мно гоб рой ни про уч ва ния, ус та но вя ва пла то в 

ран на юно шес ка въз раст (10-15 го ди ни), пре ди да пад не до ни во то на въз рас т ни те.

Из с лед ва не то на ос нов ни те пред по ло же ния от нос но при чи ни те за по ве де ни е то на уче-

ни ци те е пред пос тав ка за опи са ние на раз лич ни те на чи ни на про я вя ва не на пси хич ни раз с т-

ройс т ва и под хо дя щи под хо ди в учи ли ще . Мно го уче ни ци про я вя ват сме си ца от при чи ни, как то 

кли нич ни, та ка и по ве ден чес ки, та ка че при пок ри ва щи те се из точ ни ци на по ве ден чес ки зат-

руд не ния на уче ни ци те в клас на та стая мо гат да обър кат за ин те ре со ва ни те наб л ю да те ли 

и осо бе но учи те ли те. Про уч ва ни я та по каз ват, че проб ле ми те с по ве де ни е то са теж ки и се 

про я вя ват и хро нич но сред учениците. Труд ност та да се съз да дат под хо дя щи и ефек тив ни 

ин тер вен ции се за сил ва от лип са та на ко му ни ка ция и сът руд ни чес т во меж ду дос тав чи ци те 

на ус лу ги и те ра пев тич на та под к ре па за уче ни ци те, по-спе ци ал но спе ци а лис ти те по пси хич-

но здра ве и те зи, ко и то от го ва рят за ко ри ги ра не то на по ве де ни е то.

Оцен ка та на поведението на ученика е процес, основан на предположения, определящи 

причините и възможните интервенции. Емо ци и те иг ра ят важ на ро ля в по ве де ни е то на човека, 

и в то зи кон текст е от съществено значение оце ни те ли те и спе ци а лис ти те по по ве де ние 

да об ръ щат вни ма ние на де шиф ри ра не то на тях но то из ра зя ва не в по ве ден чес ки те про я ви.
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II.6.2. Про я ви на хи пе рак тив ност с де фи цит на вни ма ние

За пом не те

  Ди аг но за хи пе рак тив ност мо же да бъ де пос та ве на са мо от ек с перт. Ди аг но-

за та мо же да бъ де пос та ве на са мо ако има по ве че опи са ни приз на ци и по ве ден-

чес ки проб ле ми, ко и то се про я вя ват по-сил но от кол ко то при дру ги те де ца на 

съ ща та въз раст и с ед ни и съ щи уме ния. Въп ре ки, че има дан ни за ра бо та та по 

оцен ка на по ве де ни е то, ко я то се от на ся са мо за ро ди те ли те, аб сол ю т но не об-

хо ди мо е ек с пер т но то ста но ви ще на спе ци а лист. 

Съ щес т ву ват се ри оз ни опа се ния (Ди кел, 2015 г., стр. 97) за пре ко мер но ди аг нос ти ци ра не 

на ХАДВ при де ца и юно ши спо ред док ла ди те, пуб ли ку ва ни през 2013 г. от Цен тъ ра за кон т рол 

на за бо ля ва ни я та. На бли зо ед но на все ки пет де ца в гим на зи а лен курс (в САЩ), или 11% от 

об щия брой де ца на учи лищ на въз раст, е пос та ве на ме ди цин с ка ди аг но за ХАДВ. Уве ли че ни е то 

се оце ня ва на 41% спря мо пред ход но то де се ти ле тие, ко е то во ди до тре во га и не об хо ди мост 

от ин тер вен ция, свър за ни с про уч ва не то и ра бо та та с то ва по ве ден чес ко раз с т ройс т во.

Об щи те ха рак те рис ти ки на то ва раз с т ройс т во се от на сят до по ве ден чес ки те про я-

ви: труд но със ре до то ча ва не на вни ма ни е то, пос то ян на пре въз бу де ност, про из вол ни дви же ния 

(чес то дви же ние на ръ це те и кра ка та) на чи на, ка те ре не, чес то ти ча не, за ни ма ва не по-ско ро 

със стра нич ни не ща, от кол ко то с учеб ни за да чи, са мо вол но го во ре не, ви ка не, про я ви на не тър-

пе ние, от го ва ря не пре ди учи те лят да е до вър шил въп ро са, пре въз бу да, безпокойство, раз се я-

ност, на ру ша ва не спо койс т ви е то на кла са, гу бе не или заб ра вя не на лич ни ве щи, тър се не друг 

да пи ше до маш ни те или дру ги ежед нев ни дей нос ти, труд нос ти при из пъл не ни е то на за да ча, 

нес паз ва не на пра ви ла та; не въз мож ност за ра бо та в екип и неп ри е ма не от стра на на гру па-

та, труд нос ти при за у ча ва не на да де на за да ча, ви ди мо нес лу ша не на то ва, ко е то се го во ри.

Спи съ кът от сим п то ми, из пол з ва ни за ди аг нос ти ци ра не на ХАДВ, мо же да бъ де раз де лен 

на тех ни те кри те рии и хи пе рак тив ност – им пул сив ност. Про я ви те на син д ро ма на де фи цит 

на вни ма ни е то/хи пе рак тив ност (ХАДВ) включват раз лич ни рав ни ща на нев ни ма ние, хи пе рак-

тив ност и им пул сив ност. Част от тях се наб л ю да ват в пре ду чи лищ на въз раст и се про я вя-

ват през це лия пе ри од на на чал но то и сред но то об ра зо ва ние. 

Сим п то ми те, свър за ни с нев ни ма ние, се от на сят до по ве де ние ка то греш ки, при чи не ни 

от неб реж ност,

�  труд нос ти при под дър жа не то на пос то ян но вни ма ние;

�  проб ле ми при слу ша не то, ко га то се го во ри на съ от вет но то ли це; 

�  проб ле ми при за вър ш ва не на пос та ве на та за да ча;

�  проб ле ми при ор га ни за ци я та на ра бо та та;

�  из бяг ва не на дей нос ти, ко и то изис к ват пос то ян но вни ма ние;

�  проб ле ми при пос та вя не то на пред ме ти на мяс то то им; 

�  склон ност за заб ра вя не на свър ше но то.
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За пом не те

 
Сим п то ми те на хи пе рак тив ност и им пул сив ност са гру пи ра ни за ед но в DSM-IV. 

Хи пе рак тив ност та се про я вя ва ка то: 

�  пре въз бу да; 

�  не въз мож ност за сто е не на ед но мяс то дъл го вре ме;

�  пре ко мер ни дви же ния (пос то ян но тър се не на чин за дви же ние с кра ка), нес паз-

ва не на ти ши на при ра бо та;

�  пре ко мер но го во ре не. 

Им пул сив ност та се про я вя ва чрез по ве де ние ка то: 

�  от го вор на въп рос, пре ди да бъ де до вър шен;

�  не тър пе ли вост;

�  пре къс ва не на дру ги те при раз го вор или дей ност.

ХАДВ се из ра зя ва в три под ти па: Пре об ла да ва що не нат рап чив под тип (ПНП), кой то се наб-

л ю да ва при 6 от 9-те сим п то ма по ска ла та на „нев ни ма ни е то”. Пре об ла да ва що хи пе рак ти вен/

им пул си вен под тип (Х/И), ко и то се наб л ю да ват в 6 от 9-те сим п то ма по ска ла та на „хи пе рак-

тив ност та/им пул сив ност та”. Ком би ни ран под тип (КТ), в кой то се наб л ю да ват 6 от сим п то-

ми те и на две те ска ли. То зи под тип е най-бли зък до кла си фи ка ци я та на ХАДВ от DSM-III.

Раз п ре де ле ни е то на де ца та в на чал но то учи ли ще в три те под ти па е 50% за ПНП, 20% за 

Х/И и 30% за КТ. 

За да се ди аг нос ти ци ра DSM-IV с ХАДВ:

�  де ца та тряб ва да са на по ве че от 7 го ди ни;

�  сим п то ми те да са на ли це в про дъл же ние на най-мал ко 6 ме се ца;

�  децата да са наб л ю да ва ни в най-мал ко два кон тек с та (у до ма и в учи ли ще, нап ри мер);

�  да е налице не а дек ват ност от глед на точ ка на фа за та на раз ви тие, в ко я то се на ми ра 

ли це то и

�  на ли чие на зна чи тел но от ри ца тел но въз дейс т вие, вър ху со ци ал на та му дей ност и вре-

ме то, пре кар ва но от не го в учи ли ще. 

Въп ре ки то ва, де те с ХАДВ се раз ли ча ва от дру ги те де ца още от ран на въз раст. Нап ри-

мер де те то изос та ва в раз ви ти е то на фината мо то ри ка, осо бе но по от но ше ние за у ча ва не-

то на дей нос ти (Ка ра те кън, 2001 г.).

Мо де лът хи пе рак ти вен/им пул си вен се про я вя ва ра но, още пре ди дет с ка та гра ди на, до ка-

то сим п то ми те на нев ни ма ние се по я вя ват ня кол ко го ди ни по-къс но. Ос вен то ва, спе ци фич-

ни те проб ле ми, свър за ни с вни ма ни е то, ако все още не са на ли це, се по я вя ват до ри по-къс но 

от те зи, свър за ни с хи пе рак тив но-им пул сив но то по ве де ние (Бар к ли, 1997 г.).
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Важ но
 

Ня кол ко проб лем ни об лас ти на де ца та с ХАДВ:

a)  По ве де ни е . При по ве че то по ве ден чес ки проб ле ми на де ца и юно ши, то ва 

раз с т ройс т во е свър за но с им пул сив ност и раз се я ност. Те не се из мо ря ват 

ка то дру ги те око ло тях, не мо гат да ос та нат на ед но мяс то до ри за кра тък 

пе ри од от вре ме. Ня кои го во рят мно го и имат зат руд не ния при от ла га не то 

на удов лет во ре ни е то (нап ри мер, ако ис ка да взе ме не що, то ва тряб ва да се 

слу чи се га, не ут ре или след сед ми ца нап ри мер).

б)  Со ци ал ни вза и мо от но ше ния. Де ца та с ХАДВ имат зат руд не ния при 

сприятеляването и спаз ва не то на пра ви ла та. Не спаз ват ог ра ни че ни я та, на ла-

га ни от дру ги и са склон ни да пре неб рег ват изис к ва ни я та, от п ра ве ни към тях. 

Обик но ве но тряб ва да им бъ де пов та ря но мно го пъ ти как во да пра вят. Съ що 

та ка е труд но да за чи тат чув с т ва та, пра ва та и иму щес т во то/пред ме ти те, 

при над ле жа щи на дру ги хо ра. Та ки ва де ца чес то са аг ре сив ни, до ми ни ра щи – ко-

е то при чи ня ва не у доб с т во на дру ги те де ца. Те не спаз ват пра ви ла та на иг ри те 

и не мо гат да из ча кат своя ред в иг ра та – не са пред по чи та ни за пар т ньо ри.

в)  Труд нос ти на ин те лек ту ал но рав ни ще. Ка те го ри и те де ца, при ко и то се 

наб л ю да ват по ве че проб ле ми, свър за ни с вни ма ни е то, се кон цен т ри рат по-

труд но и бър зо заб ра вят то ва, ко е то им е ка за но (не дос тиг на крат кос роч-

на па мет). За тях е труд но да пред ви дят пос лед с т ви я та от дейс т ви я та си. 

Те зи труд нос ти чес то са съ път с т ва ни от на ру ше ния при уче не то или реч-

та. Де ца та с ХАДВ са съ що тол ко ва ин те ли ген т ни и спо соб ни, кол ко то и 

дру ги те де ца, но не зна ят как да из пол з ват ре сур си те, с ко и то раз по ла гат. 

г)  Труд ност на емо ци о нал но рав ни ще. Наб л ю да ва се пре ди всич ко лип са на кон-

т рол на им пул сив ност та. При раз д раз не ние не мо же да се за паз ва спо койс т-

вие, ре а ги ра се пър во сиг нал но. Емо ци и те са из к л ю чи тел но бър зо пре ми на ва-

щи, от със то я ние на тъ га в ек зал та ция и об рат но. Мо гат да бъ дат при я тел-

с ки нас т ро е ни и в след ва щия миг да про я вят враж деб ност. Имат ни сък праг 

на  тър пи мост към драз не ние и мо гат да про я вя ват „нер в ни кри зи”. 

д)  Труд нос ти на фи зи чес ко рав ни ще. Ви сок праг на бол ка, ко я то, съ че та на с 

ек с т ре мен риск, мо же да пред с тав ля ва опас ност за здра ве то на фи зи чес ко 

рав ни ще (нап ри мер на ра ня ва ния, пос ле ди ци от мо зъч ни и сър деч ни уда ри по-

ра ди зло у пот ре ба с ве щес т ва и т.н.).
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II.6.3. Как да работим с уче ни ци с ХАДВ

Учи те ли те мо гат лес но да раз поз на ват хи пе рак тив ни те и им пул сив ни де ца и юно ши, за-

що то те лес но мо гат да про я вят тре во га, раз д раз не ние и раз с т ройс т во в учи ли ще. Про я ви-

те в учи ли ще се из ра зя ват най-ве че в нес паз ва не на на реж да ни я та за сто е не мир но на чи на 

и със ре до то ча ва не вър ху кон к рет на за да ча за по-дъл го вре ме, де мон с т ри рат ком би на ция от 

хи пе рак тив ност, им пул сив ност и раз сей ва не.

За ле ка ри те е мно го доб ре из вес т но, че хи пе рак тив ност та е син д ром. Ста тис ти ка та 

по каз ва, че по ве че то де ца, ко и то про я вя ват то зи син д ром, не са прег леж да ни сво ев ре мен но 

от ле кар и мно го от тях не са ди аг нос ти ци ра ни с та ка ва ди аг но за. Вмес то то ва те се счи-

тат за не въз пи та ни или раз г ле зе ни и сле до ва тел но не по лу ча ват под хо дя що ле че ние.

Ос нов ни те ба ри е ри пред обу че ни е то, в слу чай на та ко ва раз с т ройс т во са след ни те: де-

те то не об ръ ща вни ма ние на де тай ли те и по ра ди то ва до пус ка греш ки в ра бо та та; ня ма 

тър пе ние да по лу чи пра вил ни ин с т рук ции; сре ща труд нос ти при ор га ни зи ра не то и из пъл не-

ни е то на са мос то я тел ни за да чи; из бяг ва за да чи, изис к ва щи про дъл жи тел ни ум с т ве ни уси лия; 

гу би ин с т ру мен ти, не об хо ди ми за из пъл не ние на за да чи те; про я вя ва теж ко на то вар ва не и 

пре къс ва из пъл не ни е то.

Пре по ръ ки те и пред ло же ни я та от общ ха рак тер за учи те ли те в клас на та стая: (UNESCO, 

Па кет ре сур си за обу че ние на учи те ли, спе ци ал ни изис к ва ния в клас на та стая/(UNESCO, 

Pachetul de resurse pentru instruirea profesorilor, Cerinţe speciale оn clasă) се при ла га при уче ни ци 

с ХАДВ. Те пред ла гат: 

Съ вет

 
Ус та но вя ва не на яс на рам ка на пре по да ва тел с ка та дей ност. 

1. При е ма не и це не не на раз но об ра зи е то и раз лич ни те въз мож нос ти. 

2. Дей нос ти за реф лек сия и оце ня ва не на ин тер вен ци и те и де ца та. 

3. Гъв ка во из пол з ва не на всич ки на лич ни ре сур си. 

4. Ак тив но сът руд ни чес т во  в клас на та стая и из вън нея.

Прин ци пи те на ин тер вен ция при де ца с ХАДВ пре по ръч ват след но то:

Обър не те вни ма ние

 1.  Ня ма уни вер са лен ме тод за обу ча ва не или те ра пия на де те с хи пе рак тив ност 

и де фи цит на вни ма ни е то. Все ки уче ник е уни ка лен и те зи труд нос ти мо гат 

да бъ дат ре ха би ли ти ра ни чрез ин ди ви ду ал ни ме то ди.

2.  Прес т рук ту ри ра не на убеж де ни я та, ко и то уче ни кът има за сво и те въз мож-

нос ти. По ра ди пре диш ни не ус пе хи уче ни кът ще бъ де скеп ти чен по от но ше ние 

на по тен ци ал ния ус пех на из пол з ва ни те стра те гии.

3. Да вай те не за бав но об рат на връз ка.

4.  Адап ти ра не на стра те ги я та към нуж ди те на уча щия и гъв ка вост в при ло же-

ни е то ´. Нап ри мер, ко га то уче ни кът има зат руд не ния да се кон цен т ри ра, за 

да на пи ше за да ние, учи те лят мо же да при е ме дру ги фор ми на из пит ва не, ка то 

нап ри мер ус т на.
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Спе ци фич ни те пре по ръ ки, включе ни в кон к рет ни те стра те гии, ко и то учи те ли те мо гат да 

из пол з ват в рам ки те на ин тер вен ци и те в клас на та стая, от чи тат след ни те съ об ра же ния:

ü  Ор га ни зи рай те клас на та стая та ка, че де ца та с хи пе рак тив ност и де фи цит на вни ма-

ние да са на пър ви те чи но ве, за да не се раз сей ва ос та на ла та част от кла са.

ü  Нас та ня ва йте де ца та с хи пе рак тив ност и де фи цит на вни ма ни е то бли зо до по пу ляр ни уче-

ни ци, ка то по ло жи тел ни ро ле ви мо де ли, и ги на сър ча вай те да си сът руд ни чат в уче не то.

ü  Из бяг ва йте вън ш ни сти му ли: де ца та с ХАДВ не тряб ва да се дят око ло вра ти, про зор ци 

или ра йо ни с ин тен зив но дви же ние.

ü  Мяс то то в кла са не тряб ва да се про ме ня, ако е въз мож но или по не не твър де чес то, за 

да се из бег нат пре къс ва ния в ри тъ ма и дей ност та.

ü  Пре по ръч ва се да под дър жа те кон такт с очи те, до ка то ра бо ти те, да го во ри те яс но, 

крат ко и кон к рет но.

ü  Из бяг вайте поставянето на мно жес т во па ра лел ни или слож ни за да чи.

ü  Чес то и пос ле до ва тел но про ве ря вайте ра бо та та.

ü  Пре дос та вяйте на уче ни ци те въз мож ност да раз бе рат за да ча та и сво я та ро ля; пре дос-

та вяйте по ве че вре ме за из пъл не ние на за да чи те.

ü Ако се на ла га, пов то ре те за да ча та със спо ко ен и по зи ти вен тон.

ü  По ма га йте на де ца та с ХАДВ да се чув с т ват ком фор т но да за да ват въп ро си, ко га то 

се нуж да ят от по мощ.

ü  Оказвайте помощ на де ца с хи пе рак тив ност и де фи цит на вни ма ние на по-крат ки пе ри о ди. 

ü  Из гот вете ин ди ви ду ал ни прог ра ми за ра бо та. 

ü  Оце ня ва йте нап ре дъ ка в учи ли ще и по ве де ни е то.

ü  На сър ча ва йте ро ди те ли те да ус та но вят вре ме и мяс то за уче не в до ма, и да по ма гат 

при под реж да не то на учеб ни те ма те ри а ли.

ü  Пре дос та ве те не за бав ни на сър че ния! По ло жи тел на та об рат на връз ка мо же да нап ра ви 

за да ча та по-прив ле ка тел на и да на ка ра де те то да про дъл жи за да ча та, ко я то е за поч-

на ло, но смя та за скуч на и без ни как ва не пос ред с т ве на пол за.

ü  По-чес то пре дос та вя йте въз мож нос ти за об рат на връз ка. Не пос ред с т ве на та об рат на връз-

ка е мно го по лез на, но ста ва още по-ефек тив на, ако е чес та. В оп ре де ле ни си ту а ции, ко га то 

се из пол з ва пре ко мер но, мо же да ста не умо ри тел на и драз не ща за де те то и учи те ли те.

ü  Поз во ле те на де те то чес то да про ме ня ра бот но то си мяс то, до ка то ра бо ти по до маш-

на та си ра бо та или учи.

ü  Пос та ве те за да чи, включва щи дви же ние, ка то раз да ва не на ма те ри а ли, по ли ва не на 

рас те ния.

ü  Из пол з вай те му зи ка та, ка то ин с т ру мент за пре ход: пе сен = за да ча.

ü  Про ме няй те то на на гла са: си лен, мек, ше пот.
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ü  За дай те ета пи в ра бо та та и раз де ляй те за да чи те на по-мал ки час ти с чес ти по чив ки.

ü  На у че те уче ни ци те да из го ва рят на глас пла на си за ра бо та, пре ди да ре шат за да ча или 

да по е мат за да ние.

ü  Поз во ле те на де те то да пра ви не що с ръ це, до ка то тряб ва да слу ша про дъл жи тел но: 

стрес топ ка, ка мък за ус по ко е ние, сгъ ва не на хар тия, гли на.

ü  Из пол з вай те не за бе ле жи ми сиг на ли, ка то ези ка на тя ло то, за да сиг на ли зи ра те на де-

те то, ко га то из ле зе от ри тъм.

ü  Дай те въз мож ност на уче ни ци те да де мон с т ри рат твор чес ко мис ле не и въ об ра же ние, 

за да по лу чат приз на ние за ори ги нал ност.

ü  Из пол з вай те мул ти сен зор ни стра те гии, ко га то се да ват ука за ния и се пред с та вя т уро ци.

Умението за организация на времето е много важно. Вът реш но то чув с т во за вре ме и за 

бъ де ще на хи пе рак тив ни те де ца се фор ми ра мно го по-къс но. В след с т вие на то ва, те не мо-

гат да от го во рят на оп ре де ле ни очак ва ния, включва щи вре ме ви ог ра ни че ния или под го тов ка 

за бъ де ще то, как то дру ги де ца. Те се нуж да ят от вън ш на насока за пе ри о да от вре ме, в кой-

то да из пъл ня ват оп ре де ле на за да ча (мо же да из пол з ва те бу дил ник или друг на чин, по кой то 

мо же те да из ме ри те ин тер ва ла от вре ме), ко е то поз во ля ва на де те то по-точ но да ор га ни-

зи ра вре ме то си през то зи пе ри од. За по-слож ни за да чи, ко и то изис к ват дъл го вре ме, ка то 

нап ри мер че те не на кни га или за вър ш ва не на про ект, за да ча та тряб ва да бъ де раз де ле на на 

по-мал ки ета пи, та ка че де те то да осъ щес т вя ва все ки ден оп ре де ле на част от не го.

Без те зи сред с т ва за ек с тер на ли зи ра не на вре ме то, е мно го ве ро ят но де те то да изос та-

ви за да ча та, ко е то пра ви не въз мож но из вър ш ва не то на за до во ли тел на ра бо та.

На ли чи е то на по лез на ин фор ма ция на ра бот но то мяс то то е от съ щес т ве на пол за за учеб-

ния про цес, у до ма и в учи ли ще. Спо ме нах ме и че е мно го по лез но пре да ва не то на ин фор ма ция с 

ези ка на тя ло то и/или жес то ве (ако е въз мож но). Нап ри мер, ако де те то пра ви до маш ни те си на 

кух нен с ка та ма са, за да му бъ де по-лес но да сле ди ра бо та та си, на ма са та мо же да има ра бо-

тен лист със след ни те важ ни пра ви ла: „Фо ку си рай се вър ху за да ча та”; „Пре дот в ра тя вай за гу ба 

на вре ме”; „По ис кай по мощ, ако имаш нуж да от нея”; „След ка то приключиш, направи проверка” и 

т.н. Те зи пра ви ла се про ме нят в за ви си мост от то ва, до кол ко де те то е спо соб но да ги спаз ва.

Де ца та с ХАДВ не са в със то я ние да ин тер на ли зи рат мо ти ва ци я та, ко га то ра бо тят по 

скуч ни за да чи или та ки ва, ко и то изис к ват мно го уси лия. То зи де фи цит (по от но ше ние на вът-

реш на та мо ти ва ция) мо же да бъ де пре о до лян чрез при ла га не на вън ш на мо ти ва ция на де те-

то, ка то нап ри мер: сти му ли ра не, сти му ли ра не на са мо чув с т ви е то им и т.н. Хи пе рак тив ни те 

де ца не са тол ко ва спо соб ни, кол ко то дру ги те де ца, да об ра бот ват ин фор ма ция, ко га то тряб-

ва да мис лят за кон к рет на си ту а ция или за да ча. В то зи слу чай би би ло мно го по лез но да се 

на ме рят на чи ни за ал тер на тив но пред с та вя не на за да ча та, по по-кон к рет но ре ше ние. Мно го 

е важ но при ре ша ва не то на за да чи ед на част от тях да е по зи ци о ни ра на на чи на, а дру га та 

да бъ де пред с та ве на ка то не що фи зи чес ко, ко е то де те то мо же да до кос не или дър жи. Също 

така е важно да се из пол з ват ед ни и съ щи стра те гии по от но ше ние на ор га ни зи ра не то или 

на соч ва не то на по ве де ни е то на де те то.
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За пом не те

  Хи пе рак тив но то де те не е ли ше но от ин те ли ген т ност или от спо соб ност  за 

раз съж де ние. За то ва са мо да разговаряте с не го ня ма да пов ли яе на нев ро ло-

гич ния проб лем, от кой то стра да и кой то го ка ра да не про я вя ва зад ръж ки. То ва 

де те е по-по дат ли во на по ощ ре ния и пос лед с т ви я та, както и на получаването 

на об рат на връз ка. За то ва се пре по ръч ват бър зи и чес ти ре ак ции. То ва ще га-

ран ти ра, че де те то ще се дър жи по-доб ре.

Bibliography

Ли те ра ту ра

1.  C. Karatekin, (2001), Developmental disorders of attention, in C. A. Nelson şi M. Luciana (ed.) 

„Handbook of developmental cognitive neuroscience”, MIT Press, Massachusetts, 2001)

2.  Csorba, D. (2009), Dimensiuni ale stilurilor de predare şi оnvăţare оn şcoala pentru diversitate – 

şcoala pentru toţi, Coord. Milcu, Marius, Cercetarea psihologică modernă: Direcţii şi perspective, 

Editura Universitară Bucureşti, pp.169-174

3. Dezvoltarea practicilor incluzive in şcoli – Ghid managerial, MEC, UNICEF, Bucuresti, 1999, p.9

4.  Gibson, L. R.; Mitchell, H. M. 1981. Introduction to Guidance. New York, MacMillan Publishing Co. Inc., p. 61

5.  Gustafsson, G. Thernlund, E. Ryding, I. Rosen, M. Cederblad, (2000), Association between cerebral 

bloodflow measured by single photon emission computed tomography (SPECT), electroencephalogram 

(EEG), behaviour symptoms, cognition and neurological soft signs in children with attention-defi cit 

hyperactivity disorder, оn „J. Consult Clin. Psychology”, p. 313-321

6.  M. Ernst, A. J. Zametkin, J. A. Matochik, P. H. Jons, R. M. Cohen,. (1998). DOPA Decarboxylase 

activity in attention defi cit hyperactivity disorder adults. A Fluorodopa Positron Emission Tomographic 

study, оn „The Journal of Neuroscience”, 18, 15, p. 5901-5907

7.  William Dikel, Sănătatea mentală a elevului. Ghid pentru personalul didactic, Editura Trei, București, 

2015, p.96)



72

PRETTi – Подготовка на начални учители за приобщаващо образование

II.7. Зат руд не ния от емо ци о нал но, по ве ден чес ко или со ци ал но ес тес т во 

II.7.1. Об ща ин фор ма ция

Ве ро ят но емо ци о нал ни те раз с т ройс т ва са свър за ни с пре жи ве ни трав ми. DSM VI счи та, че 

трав ма та оказ ва ог ром на те жест са мо ако е свър за на с мно го си лен страх, лип са на кон т рол и 

ужас, със то я ние на зам ръз ва не и бло ки ра не на лич ност та, как то по соч ва Scaer (Scaer 2001 г.).

Важ ноww   
Об ща та си ту а ция яс но по каз ва, че де ца та с емо ци о нал ни раз с т ройс т ва са 

би ли под ло же ни на мно жес т ве на трав ма от раз лич ни хо ра. Смя та се, че сим-

п то ми те и по ве де ни е то са мно го по доб ни на посттрав ма тич но то стре со во 

раз с т ройс т во. Мно го е оби чай но да се ус та но ви та ка ва съв па да ща си ту а ция 

по ра ди фак та, че как то емо ци о нал ни те раз с т ройс т ва, та ка и посттрав ма-

тич ни те стре со ви раз с т ройс т ва са свър за ни ед нов ре мен но с нес по соб ност-

та на су бек та да се спра ви с емо ци о нал на та сре да.

Levine (Melrose, 2013.) со чи, че за то ва е от го вор на не са мо та зи нес по соб ност, а и ре-

ал ност та, ко я то про ме ня то ва, ко е то се про из веж да. Та ка, че та зи нес по соб ност, свър за на 

с из к ри вя ва не то на ре ал ност та, во ди до пре жи вя ва не, раз де ля що емо ци о нал но то съз на ние и 

от чуж да ва не от дру ги те, а съ що и от се бе си. Де ца та с емо ци о нал но раз с т ройс т во не са 

свър за ни с един или по ве че ас пек ти от жи во та си и не мо гат да се прис по со бят.

Де ца та с емо ци о нал но раз с т ройс т во се ха рак те ри зи рат с нес по соб ност да ус та но вят, 

из г ра дят вза и мо от но ше ния с те зи, ко и то ги след ват, с де ца от тях на та въз раст и въз рас т-

ни те. Те из г леж да из пит ват нес по соб ност да дейс т ват и из ра зя ват емо ции нор мал но, адап-

ти рай ки се към оби чай ни те, ру тин ни си ту а ции. Де ца та ка то та ки ва са има ли деп ре сив но 

по ве де ние, тре вож ност и склон ност към раз ру ше ние или се бе дес т рук тив ни по ве де ния. 

Де ца та от не же ла ни вза и мо от но ше ния, из на сил ва ния и зло у пот ре би са пред мет на не оп-

ре де ле на връз ка: ха рак те ри зи рат се с ви сок про цент са мо у бийс т ва, дет с ка прес тъп ност; не 

е мно го яс но за що то ва се случ ва, но Кар-Морс иден ти фи ци ра та ки ва ста тис ти чес ки връз ки. 

Всъщ ност, оче вид но е, че де ца та от та ки ва зло у миш ле ни и не же ла ни вза и мо от но ше ния са 

още по-мал ко спо соб ни да се спра вят с ре ал ност та и емо ци и те; ли ца та, ко и то се гри жат за 

тях, съ об ща ват, че те зи де ца се дър жат по-ос т ро и са по-чув с т ви тел ни, мно го по-лес но се 

ядос ват, и из г леж да им е по-труд но да им се по мог не и да по ма гат на въз рас т ни те.

В пре ду чи лищ на въз раст те зи де ца из г леж да дейс т ват по-аг ре сив но и са мно го ак тив-

ни, по-ско ро ка то хи пе рак тив ни де ца и са мно го нес та бил ни в из ра зя ва не то на емо ци и те си, 

ка то под дър жат чер ве на ли ния в сво и те вза и мо от но ше ния; та ка че чле но ве те на се мейс т-

во то, при я те ли те или дру ги де ца, с ко и то иг ра ят в про дъл же ние на дни или до ри го ди ни, са 

мно го обър ка ни от то ва нес та бил но по ве де ние и емо ци о нал но из ра зя ва не. Те про дъл жа ват да 

дейс т ват с ярост и пре ко мер но по ве де ние, про дъл жа ват да за до во ля ват ес тес т ве ни те си 

нуж ди в лег ла та си, до ри ако мо гат да из пол з ват то а лет на та; то зи вид по ве де ние е важ но да 

из ра зи за ба ва в емо ци и те, свър за на с пре диш но вре ме и ви до ве вза и мо от но ше ния. На ча ло то 

на учи ли ще то има ве ро ят ност да е свър за но с труд нос ти, по ра ди по-ви со кия на тиск и изис к-

ва ния от ака де мич на та сре да, со ци ал ни те и емо ци о нал ни те връз ки и ра бо та та с учи те ля. В 

то зи кон текст се наб л ю да ва ис тин с ко то про яв ле ние на емо ци о нал ни те раз с т ройс т ва.
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Обик но ве но де ца та с та ко ва по ве де ние се ди аг нос ти ци рат и ин тег ри рат в прог ра ми те 
за ран на на ме са, но ус пе хът им е сил но пов ли ян от те жест та на по ве де ни е то, под к ре па та на 
се мейс т во то и под к ре пя щи те по ве де ния от дру ги те, кон сул тан ти те и пре по да ва те ли те. Ед но 
от ос нов ни те по ве де ния е аг ре си я та и обик но ве но е най-раз ру ши тел но то от гледна точка на 
учи те ля. До ри аг ре сив ното по ве де ние да на ма ля ва или да изчезне напълно, учи те ли те съ об ща-
ват, че нап ре дъ кът в раз ви ти е то на де ца та е мно го ба вен. Аг ре сив но то по ве де ние ка ра де ца-
та да бъ дат пре мес те ни от кла са си в спе ци а лен клас или в клас с дру ги (по ве че) де ца с та къв 
тип по ве де ния – факт, кой то изоб що не на ма ля ва аг ре си я та. По ве че то прог ра ми, счи та ни за 
ус пеш ни, са пред наз на че ни са мо за де те то, ка то ува жа ват не го ви те осо бе нос ти, ис то ри я та 
на емо ци о нал но то раз ви тие и ефек тив ни те на чи ни за бор ба с дес т рук тив но то по ве де ние. 

а) Со ци ал но и емо ци о нал но раз ви тие

Чув с т ва, нап ри мер ка то стра да ние, удо вол с т вие, гняв, страх и ин те рес ве ро ят но са най-
ран ни те, про я вя ва ни от де ца та. Не мо же да се ка же с точ ност ко га те зи чув с т ва въз ник ват. 
В процеса на раз ви ти е  чув с т ва та ста ват по-ди фе рен ци ра ни. Ус мих ва не то (появяващо се 
около четвъртата – шестата седмица след раждането) е пър во то съ об ще ние, пред наз на че но 
и со ци ал но ад ре си ра но. То съз да ва сил ни гра ни ци спря мо дру ги те и пред по чи та ния.

Пла чът е мощ но емо ци о нал но по ве де ние, ко е то е по-свър за но с ин с тин к та и ак тив ност-
та на ав то ном на та нер в на сис те ма. Де ца та не пла чат по един и съ щи на чин по вре ме на 
ета пи те на раз ви тие: те пла чат по ве че по вре ме на ран на дет с ка въз раст и то раз лич но, из-
ра зе но по мо де ли, в за ви си мост от то ва да ли из пит ват бол ка, да ли са глад ни, да ли имат нуж-
да от сън, да ли са ядо са ни. Де ца та дейс т ват чрез стра те гии за ре гу ли ра не на емо ци и те си. 

Оче вид но е, че ро ди те ли те имат го ля мо от но ше ние към емо ци о нал но то раз ви тие на де-
ца та, по ра ди спе ци ал на та връз ка, ко я то въз ник ва още от пе ри о да пре ди раж да не то. Де ца та 
се раз ви ват чрез усе ща не за се бе си и за дру ги те, по ра ди връз ка та и емо ци и те, ко и то се про-
ме нят в (со ци ал ния) свят. Те по лу ча ват сигнали за на чи на, по кой то дейс т ват въз рас т ни те и 
дру ги те де ца. Де те, ко е то е пад на ло и не е си гур но да ли се е на ра ни ло, ще по тър си с поглед 
по ве че ин фор ма ция (от сво и те ро ди те ли): да пла че или да се ус мих ва. Со ци ал на та ре фе рен-
ция да ва въз мож ност на де ца та да по лу чат об рат на ин фор ма ция от то зи, кой то по ла га гри жи 
за тях, за то ва как во да пра вят в да де на си ту а ция. 

Стен ли Грийн с пан опис ва по ре ди ца от емо ци о нал ни ета пи, по вре ме на ран на дет с ка и 
дет с ка въз раст, ко и то об х ва щат хо да на раз ви ти е то от са мо ре гу ли ра не до емо ци о нал но 
раз би ра не. Ключът към здра вос лов но то емо ци о нал но раз ви тие е рав но ве си е то и съв па де ни е-
то меж ду дейс т ви я та на ро ди те ли те (мо же да се ка же, стил на ро ди те ли те), и ин те рак тив-
ния стил и нуж ди на де те то. Лес но раз д раз ни тел но то де те ще се раз ви ва по раз ли чен на чин 
и то ва ще до ве де до раз лич но емо ци о нал но раз ви тие в за ви си мост от това, какъв е неговият 
ро ди те л: тол ко ва нер вен, кол ко то не го, или по-спо ко ен и ус той чив. 

След 14-ме сеч на въз раст мал ки те де ца за поч ват да раз ви ват по-слож но чув с т во за се бе 
си: са мо съз на ние и по я ва та на са мо съз на тел на емо ция. Са мо съз на ни е то пред с тав ля ва ог ром на 
стъп ка в раз би ра не то за се бе си и но си ед но слож но и по-ви со ко ни во на емо ци о нал но раз ви тие. 

Кър ма че та та из пит ват го ле ми труд нос ти (и не ус пя ват през по ве че то вре ме) при раз ли-
ча ва не на соб с т ве ни те си чув с т ва от те зи на дру ги те; тук се твър ди, че то ва не е лип са, 
нес по соб ност, а тряб ва да се раз г леж да ка то фор ма на съп ри час т ност и ре зо нанс към дру-
ги те – ко е то все още се от к ри ва по-къс но в емо ци и те на гру пи те; чес то се случ ва кър ма че-
та та да пла чат и да не спи рат ско ро, ко га то чу ят дру го кър ма че да пла че. В дет с ка въз раст 
де ца та са склон ни да дейс т ват, ка то се със ре до то ча ват вър ху соб с т ве ни те си нуж ди – те 

из г леж дат ори ен ти ра ни към се бе си. 
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Тъй ка то де ца та раз ви ват но ви пер с пек ти ви (чрез вза и мо дейс т вие с дру ги те), те все по-

ве че осъз на ват чув с т ва та на дру ги те. В пре ду чи лищ на въз раст обик но ве но са емо ци о нал но 

от зив чи ви към все кид нев ни те съ би тия, ко и то при чи ня ват стра да ние на поз на ти хо ра или жи-

вот ни. По-къс но тази тяхна загриженост се насочва към непознати хора, ко и то при те жа ват 

по-мал ко или са по-мал ко щас т ли ви. 

Гне вът е об ща емо ция във все ки пе ри од на раз ви тие. При чи ни те за не го се про ме нят в 

дет с т во то: гне вът на по ве че то де ца въз ник ва в ре зул тат на кон ф лик ти във връз ка с тех-

ни те же ла ния и ог ра ни че ния от све та. С те че ние на вре ме то, гне вът е по-ве ро ят но да се 

пре вър не в от го вор на на чи на, по кой то чо век е тре ти ран. По то зи на чин при чи ни те за гне ва 

ста ват все по-со ци ал ни и де ца та из ра зя ват гне ва си по раз лич ни на чи ни, ко га то по рас т ват. 

След ка то де ца та при до би ят спо соб ност та да из пол з ват ду ми, за да из ра зят как се чув-

с т ват, те ста ват по-спо соб ни да из ра зя ват, ре гу ли рат и обяс ня ват вът реш на та си същ-

ност. По ви ше но то раз би ра не от из пол з ва не то на ези ка на емо ци и те на сър ча ва, под дър жа и 

ре гу ли ра по ве че то со ци ал ни вза и мо дейс т вия. Ус та но ве но е, че емо ци о нал ни ят език из ли за на 

пре ден план пре ди 2-го диш на въз раст и се раз ви ва бър зо през тре та та го ди на. На 2-го диш на 

въз раст де ца та се от на сят към ши рок спек тър от чув с т ва за се бе си и за дру ги те. 

След ка то де ца та започнат да из пол з ват ду ми за определяне на емо ци и, те за поч ват да 

из ра зя ват се бе си и да ги ин тег ри рат в раз го во ри те. Тъй ка то емо ци и те са от зна че ние и 

важ ни, раз го во ри те на мал ки те де ца чес то се фо ку си рат вър ху су бек тив ни те им емо ци о нал ни 

пре жи вя ва ния. Из пол з ва не то на емо ци о нал ния език от стра на на ро ди те ли те има важ ни пос-

ле ди ци за емо ци о нал но то раз ви тие на де ца та. По-чес то ро ди те ли те го во рят за чувството 

на тъ га с дъщерите си и за чувството на гняв със си но ве те си. Ка то се има пред вид, че то ва 

е пов та ря що се из ла га не на емо ци о нал ни ети ке ти, не е из не над ва що, че мом че та та мо же да 

са по-склон ни да из жи вя ват или да из ра зя ват гняв за раз ли ка от мо ми че та та. Съ що та ка е 

чес то сре ща но мо ми че та та да из пит ват или да из ра зя ват тъ га, за разлика от момчетата. 

То зи вид поведенчески мо де ли са по-пос ле до ва тел ни и проявяващи се в ев ро пейс ки те дър жа ви. 

Де ца та за поч ват да тъл ку ват по-слож но при чи ни те и пос лед с т ви я та от емо ци и те, как 

да ги кон т ро ли рат, как то и ес тес т во то на емо ци о нал ни те пре жи вя ва ния. 
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Таблица 5. Емоционално поведение на децата според възрастта

012 ме се ца 12 ме се ца – 36 ме се ца 35 го ди ни 611 го ди ни

ü  Со ци ал ноемо ци о нал
но раз ви тие (Ерик сон, 
„Етап на до ве рие сре щу 
не до ве рие”).

ü  Ако де те то оби ча, под
дър жа и за щи та ва, раз
ви ва до ве рие, си гур ност 
и ос но вен оп ти ми зъм. 

ü  Ако де те то не из пит
ва любо пит с т во, ня ма 
опит, гри жа та за окол на
та сре да ста ва не си гур
на и во ди до не до ве рие.

ü  Спе ци фич но емо ци о нал
но/фи зи чес ко при вър з ва
не към ос нов ни те ли ца, 
по ла га щи гри жи.

ü  Раз поз на ва не на ли ца та 
и на хо ра та, ко и то се 
гри жат за тях.

ü  Страх от не поз на ти.
ü  Любо пит но и из с лед ва

що по ве де ние.
ü  От го ва ря на емо ци и те 

и ус т ни те из ра зи на 
въз рас т ни те.

ü  От го ва ря на фи зи чес ки 
кон такт.

ü  Де те то раз би ра усе ща
не то за се бе си.

ü  Де те то се са мо о съз на ва, 
мо же да из пит ва гняв, 
да по каз ва упо ри тост и 
не га ти ви зъм, т.е. мно
гок рат но да каз ва НЕ

ü  Да ва за по ве ди.
ü  Ха рес ва да се съ об ра зя ва.
ü  Под ра жа ва на ро ди тел

с ки мо де ли и мо де ли на 
дру ги те.

ü  Мо же да пре жи вя ва 
емо ци о нал ни епи зо ди, 
след ва ни с на си лие, т.е. 
из пит ва щас тие в ед на 
ми ну та и пла че в след ва
ща та.

ü  Съз на ва про ме ни те в 
жи во та и ежед не ви е то.

ü  Ус той чи во е на про ме ни.
ü  Пре ми на ва от еди нич на 

до па ра лел на иг ра.
ü  Ут вър ж да ва не за ви си

мост та, но пред по чи та 
ком па ния от поз на ти хо ра.

ü  Страх от раз дя ла.
ü  Об се сив ност.

ü  Прев ръ ща  се в поне за ви
си мо и започва да от де ля 
се бе си (осъз на ва не на ин
те лект) от ос нов ния(те) 
по ла гащ(и) гри жа за него.

ü  Подъ лъг пе ри од на вни
ма ние.

ü  Спо соб ни са да се включат 
в ко лек тив на иг ра.

ü  Ха рес ва да иг рае с при
я те ли и да осъз на ва 
гру пи те от връс т ни ци/
при я тел с т во то и зна
че ни е то на со ци ал ни те 
вза и мо дейс т вия.

ü  Же лае да по ма га на въз
рас т ни те при из пъл не ние 
на за да чи и осъз на ва кон
цеп ци я та за спо де ля не. 
Въ об ра жа е ми стра хо ве, 
напр. от тъм но, за гу ба на 
ро ди тел или бли зък чо век, 
от де ля не от ро ди тел или 
любим чо век и т.н. 

ü  Де те то мо же да фор ми ра 
нес та бил ни връз ки с все ки 
ро ди тел, ко е то чес то е 
кон ф ликт на ло ял ност без 
яс ни хар мо нии.

ü  Де те то за поч ва да от ра
зя ва и час тич но да раз би
ра ес тес т во то на вза и
мо от но ше ни я та (до бър 
ро ди тел/лош ро ди тел).

ü  Раз ви тие на жи ва въ об
ра жа е ма иг ра и фан та зии 
и раз ши ря ва не на уме ни
я та чрез иг ра и вза и мо
дейс т вие с дру ги те. 

ü  Иг ра та с въ об ра же ние е 
от съ щес т ве но зна че
ние за твор чес т во то, 
вер бал на та сво бо да и 
спо соб ност та на при
със т ви е то.

ü  Раз вива не за ви си мост  
от ро ди те ли те.

ü  Зна че ни е то на пар т
ньор с ки те от но ше ния 
и поз на ва не то на „пра
ви ла та”.

ü  Цен нос ти те на връс т
ни ци те са поваж ни от 
те зи на въз рас т ни те

ü  Прог ре си ра не от „сво
бод на иг ра” до иг ри и иг
ра, ко я то е пострук ту
ри ра на и мо же да изис к ва 
под ход в екип на ра бо та.

ü  Не об хо ди мост от при
е ма не и одоб ря ва не от 
стра на на връс т ни ци те.

ü  Ус во я ва не на ака де мич
на та ра бо та, та ка че да 
има поско ро при е ма не, 
от кол ко то от х вър ля не 
от връс т ни ци и въз рас
т ни в дет с кия свят.

ü  Ус во я ва не на не об хо ди
мост та от са мо дис
цип ли на.

ü  Из пол з ва не на ини ци а
ти ва.

ü  Пос те пен но прев ръ ща не в 
са мос то я тел на лич ност.

ü  Раз ви ва не на чув с т ва на 
са мо у ве ре ност и по ло
жи тел но са мо чув с т вие.

ü  Раз ви ва ка па ци тет да 
мис ли и да раз би ра от
но ше ни я та си. Мо же 
да има раз лич ни глед ни 
точ ки ед нов ре мен но.

ü  Мо же да кон т ро ли ра 
емоциите си, но ре ак ци
и те мо гат да ос та нат 
съ щи те, т.е. ядо са но 
за еднакви пе ри о ди от 
вре ме, смутено за зна
чи тел ни пе ри о ди.

ü  Посложни из точ ни ци на 
стра хо ве (вой на, бед с т
вия и т.н.).
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б) Ре гу ли ра не на емо ци и те

Ка то те о ре тич на кон с т рук ция, ре гу ли ра не то на емо ци и те от ра зя ва вза и мов ръз ка та 

меж ду чув с т ва та, поз на ни я та и по ве де ни е то (Bell and Wolfe 2004). За децата повишаването 

на разбирането за езика и уменията придобива огромно значение в емоционалното развитие, 

като открива но ви ка на ли за ко му ни ка ция. Оказването на подкрепа на де ца та да на ме рят 

на чин за при ем ли ви ре зул та ти в емо ци о нал ни те пре диз ви ка тел с т ва съз да ва по-ефек тив ни 

на чи ни за адап ти ра не. Ре гу ли ра не то на емо ци и те се оп ре де ля от въз пи та ни е то и опи та. 

Чрез сво е то по ве де ние и чрез вер бал на та и емо ци о нал на та под к ре па въз рас т ни те мо гат да 

пре дос та вят по ло жи тел ни ро ле ви мо де ли за управление на емо ци и те. 

Уме ни я та за управление на емо ци и те иг ра ят ог ром на ро ля за то ва как са тре ти ра ни де-

ца та от връс т ни ци и въз рас т ни (учи те ли), как то и за то ва, до кол ко со ци ал но ком пе тен т но 

е де те то. Спо соб ност та на де ца та да ре гу ли рат емо ци и те си е фак тор за то ва, как се въз-

п ри е мат тех ни те со ци ал ни уме ния, как то и до как ва сте пен те се ха рес ват на връс т ни ци-

те си (Eisenberg apud Bell and Wolfe 2004). Ло шо то контролиране на емо ци и те е свър за но и с 

от но ше ни е то на дру ги те и с на чи на, по кой то де ца та са въз п ри е ти при пос тъп ва не то им в 

дет с ка та гра ди на (Bell and Wolfe 2004).

Здра вос лов но то со ци ал но-емо ци о нал но раз ви тие на де ца та се оп ре де ля от меж ду лич нос-

т ния кон текст. По ло жи тел ни те вза и мо от но ше ния в се мейс т во то и гри жи те на въз рас т ни-

те съз да ват сил ни пред пос тав ки за уче не и раз ви тие. В то зи ас пект мо же да от бе ле жим, че 

но во ро де ни те ре а ги рат по ве че на сти му ли, по доб ни на ли ца; те пред по чи тат гла со ве те на 

май ки те си пред гла со ве те на дру ги же ни; раз поз на ват и гла са на ба щи те. Чрез гри жи те си 

въз рас т ни те под к ре пят най-ран ни те пре жи вя ва ния на бе бе та та, по от но ше ние на емо ци о-

нал но то ре гу ли ра не (Ciccotti, 2008). 

Опи тът с важ ни въз рас т ни (се мейс т во и учи те ли) пре дос та вя чу дес на въз мож ност на 

мал ки те де ца да на у чат за со ци ал ни те вза и мо от но ше ния и емо ции чрез из п роб ва не и пред ви-

ди ми вза и мо дейс т вия. Все ки ра бо тещ в сис те ма та за по ла га не на гри жи за де ца та мо же да 

под к ре пи со ци ал но-емо ци о нал но то им раз ви тие с:  

Съ вет 

 �  ди рек т но вза и мо дейс т вие с де ца та; 

� об щу ва не със се мейс т ва та; 

� ор га ни зи ра не на прос т ран с т во то, в ко е то се по ла гат гри жи те; 

� пла ни ра не и при ла га не на учеб на та прог ра ма. 

 Пос лед ни те из с лед ва ния по каз ват, че емо ци и те и поз на ни я та са дъл бо ко вза и мос вър за ни, 

до ри ако тях на та на со че ност е мно го спе ци фич на. Как то по соч ват Бел и Вол фе, нер в ни те ме-

ха низ ми, за лег на ли в емо ци о нал но то ре гу ли ра не, мо гат да бъ дат съ щи те ка то те зи, ко и то са 

в ос но ва та на ког ни тив ни те про це си (Bell and Wolfe 2004). По ве че то от на у че но то в ран ни те 

го ди ни се по я вя ва в кон тек с та на емо ци о нал на та под к ре па. 

Чув с т ва та и со ци ал но то по ве де ние за ся гат спо соб ност та на мал ко то де те да про дъл жи 

да се стре ми към це ле на со че на дей ност, да тър си по мощ, ко га то е не об хо ди мо, и да учас т ва 

във и да се въз пол з ва от вза и мо от но ше ни я та. (Ciccotti, 2008).
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Де ца та със здра вос лов ни со ци ал ни от но ше ния, емо ции (и по ве де ние, по под раз би ра не) по-

чес то имат доб ри ака де мич ни пос ти же ния в на чал но то учи ли ще. Има доб ре из ра зе на гра ни ца 

меж ду поз на ни е то и емо ци я та, ко и то са пос тиг на ти в ми на ло то. Ка то ця ло, об ра зо ва тел на та 

сис те ма про я вя ва по-слаба заг ри же ност за емо ци о нал но то раз ви тие за раз ли ка от ког ни тив но-

то развитие. Мно го из с лед ва ния по каз ват, че при по-ви со ки ака де мич ни ре зул та ти емо ци о нал-

но то раз ви тие е да леч по-важ но (при ус ло вия на нор ма лен ин те лект). Те зи ско рош ни из с лед ва ния 

подкрепят разбирането, че прог ра ми те за ран на дет с ка въз раст са от съществено значение 

за последващите по ло жи тел ни  ре зул та ти от обу че ни е то във всич ки об лас ти, ка то се за паз ва 

фо ку сът вър ху на сър ча ва не то на здра вос лов но со ци ал но-емо ци о нал но раз ви тие. (Ciccotti, 2008).

Здра во то со ци ал но-емо ци о нал но раз ви тие се ос но ва ва на под к ре пя ща со ци ал на сре да, 

съз да де на от въз рас т ни те. Де ца та раз ви ват спо соб ност та да ре а ги рат на въз рас т ни и да 

се ан га жи рат пър во с тях чрез пред ви ди ми вза и мо дейс т вия в близ ки вза и мо от но ше ния с ро-

ди те ли или дру ги гри же щи се въз рас т ни вкъ щи и из вън до ма. Де ца та из пол з ват и из г раж дат 

уме ни я та, на у че ни чрез близ ки вза и мо от но ше ния, за да вза и мо дейс т ват с по-поз на ти те въз-

рас т ни (Ciccotti, 2008). В жи во та си те ек с пор ти рат те зи стра те гии при вза и мо дейс т вие с 

дру ги въз рас т ни и с връс т ни ци те си (по-къс но). 

Обър не те вни ма ние

  По ве че то те о ре ти ци са съг лас ни, че съ щес т ву ва връз ка меж ду раз ви ти е то на 

де те то и емо ци о нал ни те му рав ни ща. Ос вен то ва мне ни я та на те о ре ти ци те 

изяс ня ват най-зна чи ми те ета пи в жи во та на де те то, ко га то е не об хо ди мо емо-

ци о нал но раз ви тие и как то ва раз ви тие ук реп ва са мо чув с т ви е то на де те то. 

Емо ци о нал но то раз ви тие на де те то тряб ва да бъ де из г ра де но у до ма и в учи-

ли ще, за да се раз вие ви со ка сте пен на са мо и зя ва.

Как де ца та за поч ват да раз би рат кои са те, как во чув с т ват, как во очак ват да по лу чат 

от дру ги те? Те зи кон цеп ции са в ос но ва та на со ци ал но-емо ци о нал но то им бла го със то я ние. 

Те доп ри на сят за са мо чув с т ви е то и съп ри час т ност та на де те то, спо соб ност та му да раз-

ви ва смис ле ни и трай ни при я тел с т ва и пар т ньор с т ва и чув с т во то за важ ност и стой ност 

за хо ра та око ло не го.

Со ци ал но-емо ци о нал но то раз ви тие в дет с т во то оказ ва вли я ние вър ху всич ки дру ги об-

лас ти на раз ви ти е то: ког ни тив но, дви га тел но и ези ко во раз ви тие; оче вид но е как всич ки те-

зи об лас ти (ког ни тив ни, по сво я та същ ност) се вли я ят от то ва как ед но де те чув с т ва се бе 

си и как той/тя мо же да из ра зя ва идеи и емо ции. Спе ци а лис ти те по ня ко га оп ре де лят со ци ал-

но-емо ци о нал но раз ви тие при мал ки те де ца, ка то ран но дет с ко пси хич но здра ве. 

Здра вос лов но то раз ви тие на со ци ал но-емо ци о нал на та ком пе тен т ност включва спо-

соб ност та да (Stefan&Kallay, 2007):

ü  Фор ми рат и под дър жат по ло жи тел ни вза и мо от но ше ния.

ü  Опит ват, уп рав ля ват и из ра зя ват емо ции.

ü  Раз г леж дат и се ан га жи рат със за о би ка ля ща та сре да. 
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Де ца та с доб ре раз ви ти со ци ал но-емо ци о нал ни уме ния съ що са по-спо соб ни да (Stefan&Kallay, 

2007):

ü  из ра зя ват сво и те идеи и чув с т ва; 

ü  по каз ват съп ри час т ност към дру ги те; 

ü  по-лес но да уп рав ля ват чув с т ва та си на не у дов лет во ре ност и ра зо ча ро ва ние; 

ü  се чув с т ват са мо у ве ре ни; 

ü  съз да ват и раз ви ват по-лесно при я тел с т ва; 

ü  ус пя ват в учи ли ще. 

Со ци ал но-емо ци о нал но то раз ви тие оси гу ря ва ос но ва та, за то ва как чув с т ва ме се бе си 

и как чув с т ва ме дру ги те. То ва за поч ва в де ня на раж да не то и про дъл жа ва да се раз ви ва през 

це лия ни жи вот. 

Най-го ля мо вли я ние вър ху со ци ал но-емо ци о нал но то раз ви тие на де те то е ка чес т во то на 

вза и мо от но ше ни я та, ко и то раз ви ва с ос нов ни те по ла га щи гри жи за не го. По зи тив ни те и 

под х ран ва щи ран ни те пре жи вя ва ния вза и мо от но ше ния имат зна чи тел но въз дейс т вие вър ху 

со ци ал но-емо ци о нал но то и когнитивното раз ви тие на де те то. 
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Таблица 6. Социалноемоционално развитие на детето

57 го диш на въз раст 79 го диш на въз раст 912 го диш на въз раст

НОРМА
Со ци ал но емо ци
о нал но раз ви тие 

ü  Има сил ни вза и мо от но ше
ния в се мейс т во то.

ü  Има нуж да от по мощ ник и 
струк ту ра, ко и то да по ла
гат гри жи, за да ре гу ли рат 
край ни те емо ции.

ü  Стес ня ва се да от п ра вя 
мол би и да по лу ча ва одоб ре
ние от въз рас т ни, пох ва ла 
и уве ре ност.

ü  Съз на ни е то за поч ва да се 
вли яе от вът реш ния кон т рол 
или вър ше не на то ва, ко е то 
тряб ва „Бих го нап ра вил, но 
ако ро ди те ли те ми раз бе рат, 
ня ма да го одоб рят”.

ü  Не е на пъл но спо соб но да пре
це ня ва соб с т ве ни те си спо
соб нос ти, мо же лес но да бъ де 
ра зо ча ро ва но от не ус пех.

ü  Пред с ка зу е мо то ежед не вие 
го пра ви поуве ре но.

ü  При я тел с т ва та са мно го 
важ ни, въп ре ки че те мо гат 
да се про ме нят ре дов но.

ü  Мо же да се нуж дае от по
мощ да се пре мес ти във и 
да ста не част от гру па.

ü  Ня кои де ца ще под дър жат 
ста бил ни при я тел с т ва 
през то зи пе ри од.

ü  Спо соб ност да спо де ля, ма
кар и не през ця ло то вре ме.

ü  Въз п ри е ма не то и ни во то 
на се бе у ва же ние е дос та 
доб ре раз ви то.

ü  Сил на нуж да от при над леж ност 
към от но ше ни я та със се мейс
т во то и връс т ни ци те.

ü  Все почес то мо же да ре гу
ли ра емо ци и те.

ü  Поне за ви си мо от ро ди те
ли те.

ü  Все още се нуж дае от ком
форт и си гур ност.

ü  За поч ва да виж да си ту а ции 
от дру ги глед ни точ ки — 
съп ри час т ност.

ü  Мо же да раз ре ша ва кон ф лик
ти ус т но и знае ко га да тър
си под к ре па от въз рас т ни.

ü  В лич ност та се из г раж дат 
съ вест та и мо рал ни те цен
нос ти „Ис кам го, но не е ху
ба во да пра вя та ки ва не ща”.

ü  Пого ля ма уве ре ност и 
не за ви си мост и но се не на 
пого ля ма от го вор ност.

ü  Нуж да от уве ре ност.
ü  Раз би ра, че уве ли че ни те 

уси лия во дят до по доб ре ния.
ü  Ху мо рът е ком по нент от 

вза и мо дейс т ви е то с дру ги те.
ü  Връс т ни ци те се счи тат за 

важ ни и се пре кар ва по ве че 
вре ме с тях.

ü  При я тел с т ва та се ос но ва
ват на об щи ин те ре си и е 
ве ро ят но да бъ дат трай ни.

ü  Чув с т ва та за се бес той
ност ид ват все по ве че от 
връс т ни ци.

ü  При я тел с т ва та са поста
бил ни.

ü  На рас т ва ща нуж да и же
ла ние за не за ви си мост и 
от дел на са мо лич ност.

ü  Мо же да спо ри с ро ди те ли
те и с дру ги те чле но ве на 
се мейс т во то.

ü  Ро ди те ли те и до ма са важ
ни, осо бе но що се ка сае за 
под к ре па и уве ре ност.

ü  По раж да се сек су ал на ин
фор ми ра ност и ин те рес 
към про ти во по лож ния пол.

ü  Въз мож но е да из пит ват 
не у доб с т во, ви на, любо
пит с т во и въл не ние по ра
ди сек су ал ност та.

ü  През то ва вре ме мо ми че
та та мо гат да дос тиг
нат пу бер тет.

ü  При над леж ност та към да
де на гру па е из к л ю чи тел но 
важ на.

ü  Връс т ни ци те до го ля ма 
сте пен вли я ят на иден
тич ност та и са мо у ва же
ни е то.

ü  Чес то вза и мо дейс т ват по 
двой ки или в мал ки гру пи; 
все ки член има ста тут и 
по зи ция.

ü  Гру пи те обик но ве но са от 
един пол въп ре ки, че си 
вза и мо дейс т ват с дру гия.

ü  Сил но же ла ние да се тър
сят и ува жа ват тех ни 
мне ния.



80

PRETTi – Подготовка на начални учители за приобщаващо образование

в) Со ци ал но-емо ци о нал ни ком пе тен ции 

В за ви си мост от това, дали де ца та са раз ви ли доб ри уме ния в со ци ал но-емо ци о нал на та об-

ласт и са обучавани в под к ре пя ща сре да, те ще бъ дат мо ти ви ра ни и спо соб ни (Rygaard, 2011) да:

�  бъ дат ефек тив ни и ус пеш ни уче ни ци – по ра ди обе ди ня ва не то на всич ки вът реш ни ре сур си; 

�  съз да ват и под дър жат при я тел с т ва;

�  се спра вят и да раз ре ша ват кон ф лик ти ефек тив но и спра вед ли во;

�  ре ша ват проб ле ми с дру ги или са мос то я тел но;

�  уп рав ля ват сил ни чув с т ва, ка то нап ри мер чув с т во на не у дов лет во ре ност, гняв и без по койс т во;

�  на сър ча ват по ло жи тел ни и оп ти мис тич ни наг ла си, ко и то во дят до пос ти га не то на це ли те;

�  се въз с та но вя ват по-лес но от не ус пе хи те и да про дъл жа ват да се из п ра вят пред труд-

нос ти те;

�  учас т ват съв мес т но и ка то до бър при я тел в ра бот ни те гру пи;

�  иг ра ят чес т но в със те за ния и да по каз ват ува же ние към съ пер ни ци те;

�  приз на ват и да се зас тъп ват за тех ни те пра ва, как то и зас тъп ва не за дру ги те;

�  оце ня ват и раз би рат раз ли чи я та и об щи те чер ти меж ду хо ра та, ка то се за чи та пра во-

то на дру ги те да имат раз лич ни убеж де ния и цен нос ти.

II.7.2. Про я ва на емоционални, поведенчески и социални трудности

Важ но е да се от бе ле жи, че след ва щи ят спи сък от симптоми тряб ва да бъ де на ли це дъл го 

вре ме (най-мал ко 6 ме се ца), след ва да по каз ва ув реж да не на нор мал ния жи вот (пред вид въз-

рас то ви те ха рак те рис ти ки на де те то) (Rygaard, 2011):  

За пом не те

 � сим п то ми на емо ци о нал но раз с т ройс т во;

�  ла бил ност, лес но пре ми на ва не от ед но емо ци о нал но със то я ние към дру го, съ-

щес т ве но раз лич но;

� тре вож ност, страх, фо бия, не ре а лис тич ни мис ли, па ни ка;

�  по ве де ние на бе бе (при по-нап ред на ла въз раст): не о би ча ен ин тен зи вен плач, ену ре-

за (не кон т ро ли ру е мо из п раз ва не на пи коч ния ме хур) през де ня или по вре ме на сън;

� лип са на емо ци о нал на ре ак ция, де зо ри ен та ция, лип са на фо ку си ра не;

�  на ру ше но емо ци о нал но по ве де ние, лип са на по со ка, из ра зя ва не на емо ци о нал но 

по ве де ние без връз ка с из точ ни ка (на емо ци я та);

� дъл бо ка тъ га, пла че без при чи на;

� счи та се бе си за нес по со бен/на; пре да ва се;

� пре ко ме рен гняв, ви на, срам;

� от с тъп ва на зад; зат ва ря не в се бе си: гла во бо лие и бол ки в ко ре ма;

� пла ши се лес но, хи пер б ди тел ност;

� раз д раз ни тел ност, по-нис ко ни во на чув с т во на не у дов лет во ре ност; из б ли ци на гняв;

� аг ре сив но и/или обид но вер бал но по ве де ние;

� лъ же, ма ми, мно го пъ ти на ру ша ва пра ви ла та;
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�  се бе дес т рук тив но по ве де ние, из ра зя ва що се нап ри мер във фор ми на самонараняване, 

неп ри е ма не на тя ло то си, мис ли за са мо у бийс т во;

�  зло у пот ре ба с нар ко тич ни ве щес т ва;

�  пре ка ле на ре ак ция на ле ки за кач ки, ше ги или на ли чие на кон т рол;

�  смърт, убийс т ва, на си лие, от мъ ще ние са те ми те, ко и то за е мат по ве че то от вре ме то му/щ;

�  по вре ме на ча со ве те про я вя ва па сив ност, проб ле ми с ор га ни зи ра не то на ус т на та реч; 

�  не чув с т ви тел ност към бол ка и риск; прив ли ча не към опас ност и нес по соб ност за раз би-

ра не и усе ща не за опас ност; 

�  в жи во та му/щ при със т ват те ми за па ра нор мал но то или НЛО; обос т ре но по ве де ние; 

�  не ес тес т ве но (за въз растта) сек су ал но поз на ние и/или по ве де ние. 

Те зи сим п то ми са чес то сре ща ни от ран на въз раст и без спе ци а ли зи ра на ин тер вен ция те 

се вло ша ват; спе ци а ли зи ра на та ин тер вен ция мо же да оси гу ри поч тен жи вот и ин тег ра ция 

към об щ ност та. Мно го от де ца та с по ве де ние на емо ци о нал но раз с т ройс т во са ин те ли ген-

т ни, със сред ни (най-мал ко) спо соб нос ти за ус т но и пис ме но из ра зя ва не: нес по соб ност та им 

да кон т ро ли рат и са мо ре гу ли рат по ве де ни е то си във вза и мо от но ше ни я та с дру ги те (съ що 

де ца или въз рас т ни) во ди до лош ус пех и ло ша оцен ка, дес т рук тив но дейс т вие в ча со ве те и 

по вре ме на учеб ни те за да чи и др.

Таблица 7. Индикатори на травмата (Klykylo & Kay, 2005)

По ка за те ли за трав ма
5–7годишна възраст

Ин ди ка то ри за трав ма
7–9годишна възраст

По ка за те ли за трав ма 
9–12годишна възраст

� про мя на в по ве де ни е то;
� по ви ше но нап ре же ние, раз д раз ни

тел ност, ре ак тив ност и нес по
соб ност за от пус ка не; 

� на ру ше ния на съ ня, кош ма ри, нощ ни 
стра хо ве, зат руд не ния при зас пи ва не 
или по вре ме на сън; 

� рег ре сия към по ве де ни е то на по
мал ко де те;

� лип са на кон такт с очи те;
� „вя тър ни ча вост”, раз с т рой ва що се 

или хи пе рак тив но по ве де ние;
� ену ре за, ен коп ре сия (не за дър жа не 

на ек с к ре мен ти) или раз маз ва не 
на ек с к ре мен ти те;

� на ру ше ния при хра не не;
� телесни болки – без видима причина;
� склон ност към ин ци ден ти;
� ук ри ва не/бяг с т во от учи ли ще;
� склон ност към при чи ня ва не на по жа

ри, на ра ня ва не на жи вот ни;

� про мя на в по ве де ни е то;
� по ви ше но нап ре же ние, раз д раз ни

тел ност;
� ре ак тив ност и нес по соб ност за 

от пус ка не;
� на ру ше ния на съ ня, кош ма ри, нощ

ни стра хо ве;
� зат руд не но зас пи ва не или труд

нос ти по вре ме на сън;
� рег ре сия към по ве де ни е то на по

мал ко де те;
� лип са на кон такт с очи те;
� „вя тър ни ча вост” или раз с т ро е но 

по ве де ние;
� „из к л ю ч ва не” или лип са на кон цен

т ра ция при стрес в учи ли ще с 
по ни жа ва не на ус пе ха;
� на ру ше ния при хра не не;
� ену ре за, ен коп ре сия (не за дър жа не 

на ек с к ре мен ти) или раз маз ва не 
на ек с к ре мен ти те;
� те лес ни бол ки – без ви ди ма при чи на;
� склон ност към ин ци ден ти;
� ук ри ва не/бяг с т во от учи ли ще;
� склон ност към при чи ня ва не на по

жа ри, на ра ня ва не на жи вот ни;

� по ви ше но нап ре же ние, раз д раз ни
тел ност;

� ре ак тив ност и нес по соб ност за 
от пус ка не;

� на ру ше ния на съ ня, кош ма ри, нощ ни 
стра хо ве, зат руд не ния при зас пи ва не 
или по вре ме на сън;

� рег ре сия към по ве де ни е то на по
мал ко де те;

� на ма лен кон такт с очи те;
� „вя тър ни ча вост” или раз с т ро е но 

по ве де ние;
� ену ре за, ен коп ре сия (не за дър жа не 

на ек с к ре мен ти) или раз маз ва не 
на ек с к ре мен ти те;

� на ру ше ния        при хра не не;
� те лес ни бол ки – без при чи на;
� склон ност към ин ци ден ти;
� ук ри ва не или бя га не от учи ли ще;
� склон ност към при чи ня ва не на по жа

ри, на ра ня ва не на жи вот ни.
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При чи ни и рис ко ви фак то ри

Мно го чес то се го во ри, че има мал ко поз на ния и дан ни за ран но по ве де ние при емо ци о нал ни 

раз с т ройс т ва. Док ла ди те са по-фо ку си ра ни вър ху то ва „как во” се е слу чи ло, и съ дър жат по-

мал ко кон тек с ти или връз ки меж ду съ би ти я та; та ка че е поч ти не въз мож но да се ус та но вят 

до ри ем пи рич ни при чи ни или им пул си. 

Melrose (2013 г.) иден ти фи ци ра най-чес то сре ща ни те трав ма тич ни съ би тия, ко и то пре-

диз вик ват емо ци о нал ните раз с т ройс т ва:

�  зло у пот ре ба с нар ко тич ни ве щес т ва, ал ко хол и тютюно пу ше не по вре ме на бре мен ност та;

�  теж ка бре мен ност и/или заб ре ме ня ва не вслед с т вие на из на сил ва не, до маш но на си лие, 

смърт на пар т ньо ра;

�  теж ко раж да не, с ме ди цин с ки ус лож не ния, изис к ва щи не о чак ва ни спеш ни про це ду ри, ви-

со ко кръв но на ля га не, ба вен сър де чен ри тъм, по зи ция на пло да и не о чак ва ни проб ле ми с 

пъп на та връв; 

�  лип са на май чи на при вър за ност и любов меж ду май ка и де те; има мно го слу чаи, в ко и то 

май ки те приз на ват, че мра зят бе бе та та си от са мо то на ча ло;

�  пре неб ре же ние и/или на си лие;

�  сви де тел с т во по вре ме на смърт на член на се мейс т во то (ес тес т ве на или на сил с т ве на);

�  ин ва зив ни ме ди цин с ки про це ду ри (с или без анес те зия), на ко и то де те то не се под чи ня-

ва, та ка че ме ди цин с ки те слу жи те ли и/или се мейс т во то го при нуж да ват да се под чи ни 

(ко е то мо же да включва про це ду ри ка то нап ри мер клиз ма); 

�  зло по лу ки, на ра ня ва ния от па да не от ви со ко;

�  чес ти за бо ля ва ния, слаб иму ни тет; 

�  сви де тел с т во на смърт или на си лие по ули ци те;

�  дълъг пе ри од на хос пи та ли за ция, ко е то на ру ша ва емо ци о нал ни те връз ки с люби ми те хо ра;

�  мес то жи ве е не в бли зост до мес та, на ко и то са се уда ви ли хо ра;

�  раз вод или раз па да не на се мейс т во то; 

�  на па де ние от ди во жи вот но. 

Ко га то се за ни ма ва ме с де ца с емо ци о нал но раз с т ройс т во, сме склон ни да счи та ме, че 

ко ре нът на проб ле ма е са мо пси хо ло ги чес ки – те не мо гат да се спра вят с емо ци и те и с дейс-

т ви тел ност та. То ва е чес то сре ща на греш ка. 

Мо же да е вяр но, че след пе та та си го ди на де ца та ве ро ят но раз ви ват ня кои стра те гии 

и по ве де ния, ко и то са пре дим но пси хо ло ги чес ки; съ що е вяр но, че та ки ва дес т рук тив ни по ве-

де ния не са ре зул тат от не що, ко е то мо же да бъ де от ме не но или мо же да бъ де из т ри то от 

пси хо ло зи, те ра пев ти, пси хо ло ги чес ки съ вет ник и т.н. 
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Как то мо же да видите от спи съ ка по-го ре, те зи по ве де ния имат емо ци о нал на со ци ал на 

ко рес пон ден ция, но по сво я та същ ност те не са по ро де ни или кон т ро ли ра ни от са мо се бе си. 

Трав ма та, ко я то е пре жи вя на, е не са мо пси хо ло ги чес ка, но и фи зи о ло гич на. Мис ли те и емо ци-

и те са не са мо не съ щес т ве ни по сво я та същ ност, те про из веж дат хи ми чес ки про ме ни в мо-

зъ ка. От на чи на, по кой то те зи пси хо ло ги чес ки про це си се про ме нят, за ви си мо ди фи ка ци я та 

на фи зи о ло гич ни те ас пек ти на мо зъ ка. Та ка че мо зъ кът мо ди фи ци ра нев рот ран с ми те ри те си, 

фун к ци о ни ра щи спо ред осо бе но зна чи ми те за нас пре жи вя ва ния. (Scaer, 2011). 

Мно го е важ но, да се взе ме пред вид та ка ва пер с пек ти ва по ра ди фак та, че го ля ма част 

от по ве де ни е то, ко е то про я вя ват де ца с емо ци о нал но раз с т ройс т во, не е под те хен кон т-

рол; мно го от из б ро е ни те по-го ре сим п то ми са зна чи тел но свър за ни с нер в на та сис те ма и 

по-спе ци ал но с ав то ном на та нер в на сис те ма; та ка че те са из вън об х ва та на съз на ни е то. 

Мно го от за бо ля ва ни я та, ко и то за ся гат де ца та с емо ци о нал но раз с т ройс т во, са сил но пов-

ли я ни (ве ро ят но по ро де ни) от фун к ци я та на ав то ном на та нер в на сис те ма. 

Те зи фак ти се под чер та ват от лип са та на ефек тив ност на тра ди ци он на та ин тер вен ция 

за те зи де ца, по ра ди ко е то все по ве че и по ве че спе ци а лис ти твър дят, че е не об хо дим нов 

мо дел на раз би ра не и на ме са, кой то не тряб ва да се със ре до то ча ва един с т ве но вър ху сим п-

то ми те, а вър ху из точ ни ци те на трав ма та и про ме ни те, ко и то тя съз да ва, как то и сти му-

ли ра не то на по-ви со ко ни во на бла го по лу чие за де ца та. 

II.7.3. Ра бо та с уче ни ци с емо ци о нал ни и по ве ден чес ки проб ле ми

Melrose (2013 г.) по соч ва, че съ щес т ву ва мал ка съг ла су ва ност и съ от вет с т вие меж ду 

ха рак те ра на емо ци о нал но то раз с т ройс т во и стра те ги и те и ме то ди те за преодоляването 

им. С то ва сме на пъл но съг лас ни. От мно го го ди ни са ми за бе ля зах ме и пре по ръ чах ме за ког ни-

тив ни те проб ле ми да се из пол з ват ког ни тив ни ме то ди, как то и за емо ци о нал ни въп ро си да се 

при ла гат емо ци о нал ни ме то ди (а не ког ни тив ни). Ако се вгле да ме доб ре в ме то ди те, ко и то 

се пре по ръч ват, оче вид но те се от на сят за дру го: уп рав ле ние на гне ва, ра ци о на лен ди а лог, 

на ла га не на власт, изо ла ция, дис ку сия или по ве ден чес ки ус лож не ния. 

Те зи ме то ди не во дят до по доб ре ние на със то я ни е то на ни ко го, по ра ди фак та, че не са 

при чис ле ни към проб ле ма. Те зи ме то ди се от на сят до ри до ког ни тив ни ас пек ти (ка то нап-

ри мер уп рав ле ние на гняв или ра ци о на лен ди а лог) и се опит ват да ре шат проб ле ми, ко и то не 

съ щес т ву ват, или са със ре до то че ни вър ху неп ра вил на та стра на, ка то се има пред вид, че 

цен нос ти те и при ви ле ги и те, ко и то де ца та мо гат да имат, мо гат да бъ дат ре гу ли ра ни (по ве-

че от кол ко то са мо ре гу ли ра ни) пос ред с т вом тях но то по ве де ние; тре та та ка те го рия ме то ди 

са най-бли зо до ес тес т во то на пре жи вя на та от тях трав ма: на ла га не на кон т рол и изо ла ция. 
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И та ка, кое ра бо ти най-доб ре? 

За пом не те

 На пър во мяс то, ме то ди те тряб ва да се фо ку си рат вър ху емо ци о нал но то със-

то я ние за пос ти га не на бла го по лу чие. Трав ма ти зи ра на та нер в на сис те ма тряб-

ва да на ме ри по кой и да си въз вър не ре сур си те, за да от го во ри нор мал но на за о-

би ка ля щия свят (со ци ал на и емо ци о нал на сре да) (Rothschild, 2000 г.). 

Важ но е всич ки ме то ди да се адап ти рат и пер со на ли зи рат, как то и да се ре ду ват в ин-

те рес на де те то. 

ü  Ти хо мяс то – за нер в на та сис те ма е важ но да прес ко чи от ек с т рем но то въл не ние, ко-

е то при ли ча на хи пе рак тив ност към деп ре сив ни те със то я ния, да се пред ло жи въз мож-

ност да на ме ри те зи сти му ли, ко и то да оси гу рят доб ра и от пус ка ща сре да с под хо дящ 

ин тен зи тет; сти му лът мо же да има раз но об ра зие в об х ва та: от во ка лен ин тен зи тет 

или му зи ка към свет ли на, ми риз ми или ме бе ли, ма те ри а ли те, от ко и то са из ра бо те ни 

пред ме ти те, за да се на ме ри под хо дя що и бе зо пас но пре жи вя ва не; за да чи или дей нос ти, 

пред наз на че ни за те зи де ца, съ що са сти мул, кой то мо же да из ве де на пре ден план нер-

в на та сис те ма или мо же да пред ло жи бе зо пас но мяс то и доб ро бла го по лу чие.

ü  Съ чув с т вие – из ра зя ва не то на със т ра да ние е мно го важ но в от но ше ни я та; окол на та 

сре да изис к ва го ле ми уси лия, за са мо по жер т ву ва тел ност, за без по койс т во и т.н.; от 

ре ша ва що зна че ние е да се из пол з ват ста бил ни и ре ши тел ни наг ла си във връз ка със 

със т ра да ни е то и под к ре пя що то по ве де ние. (Perry, 2009 г.)

ü  Спо койс т вие, тър пе ние, топ ли на – без да се об ръ ща вни ма ние на фак та, че то ва са 

най-чес то сре ща ни те чер ти, ко и то де ца та оча кват от страна на учи те ли те си, те зи 

качества из г леж дат по-цен ни, за да пред ло жат под хо дящ и ба лан си ран опит в клас на та 

стая, как то и по вре ме на дей нос ти те по пре по да ва не и уче не.

ü  Об щ ност и при над леж ност към нея – ед на от най-зна чи тел ни те пот реб нос ти на де ца 

с емо ци о нал но раз с т ройс т во (как то и за всич ки де ца и не са мо) е свър за на с при над-

леж ност към гру па, да бъ дат оце не ни и да це нят дру ги те; то ва е мно го мо щен ас пект, 

кой то мо же да се при ло жи, за да се оси гу ри по-ста би лен и адап ти вен от го вор на пре-

диз ви ка тел с т ва та на ре ал ност та.

ü  Ог ра ни че ния, пра ви ла и ви ди ми пос ле ди ци – за дъл жи тел но е да има ог ра ни че ния и те 

тряб ва да да ват мал ко то ле ранс за те зи де ца; пра ви ла та тряб ва да бъ дат ви ди ми, яс-

ни, раз би ра е ми и ви на ги, за дъл жи тел но ви на ги да се при ла гат на прак ти ка; не е съв сем 

оче вид но, но де ца та с емо ци о нал но раз с т ройс т во не са мо се нуж да ят от те зи пра ви ла, 

но и пи тат за тях, за що то чув с т ват не об хо ди мост от ста бил ност и пред с ка зу е мо по-

ве де ние; ог ра ни че ни я та, пра ви ла та и пос ле ди ци те тряб ва да се при ла гат са мо в слу чаи 

на раз ру ши тел но по ве де ние.

ü  По ощ ре ния, ко и то не мо гат да бъ дат от ме не ни – из г раж да не то на са мо лич ност за 

те зи де ца не мо же да се из вър ши, ко га то вся ко не що, ко е то те сле дят или на ко е то се 

под чи ня ват, мо же да бъ де из гу бе но и те мо же да ос та нат (от но во) без ни що.
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ü  Шанс да бъ дем по-доб ри – пра вим греш ки и се опит ва ме да пла тим за тях; шан сът да го 

нап ра вим по-доб ре не тряб ва да оз на ча ва нов клас или но во учи ли ще (ко е то е са мо по се бе си 

дес т рук тив но), а нов шанс в съ щия „дом”, клас на стая, със съ що то „се мейс т во”, учи те ли те.

ü  По зи тив на об рат на връз ка.

ü  Вът реш ни и вън ш ни ре сур си – раз по ла гат ли де ца та с емо ци о нал ни проб ле ми с вът-

реш ни ре сур си? Как ви са те? Как ви са уме ни я та им? Как во оби чат да пра вят?

ü  Проп ри о цеп тив ни усе ща ния – проп рио цеп ци я та мо же да иг рае важ на ро ля за из г раж да-

не то на сил но и ре а лис тич но се бе у се ща не, за да се чув с т ват де ца та по-ком фор т но, да 

бъ дат по-осъз на ти и да имат усе ща не за кон т рол.

Ак тив но заг ри жен за ме то ди те, ко и то во дят до проб ле ми с де ца и юно ши и емо ци о нал но 

раз с т ройс т во, по-кон к рет но, Burns (2015 г.) иден ти фи ци ра при каз ки те ка то ефек ти вен на чин 

за тран с фор ми ра не и ле че ние. 

Ря гард (2011 г.) по соч ва, че об ра зо ва тел ни те стра те гии за бор ба с емо ци о нал но то раз-

с т ройс т во са:

�  мо де ли ра не на по ло жи тел но по ве де ние;

�  из пол з ва не на дра ма тич ни и ро ле ви иг ри;

�  пла ни ра щи про це ду ри и пре хо ди;

�  из в ли ча не на по у ки от учеб ния про цес през це лия ден;

�  ан га жи ра не на де ца та в дей нос ти в мал ки гру пи;

�  из пол з ва не на при каз ки, ри ми, пес ни и кук ли;

�  сът руд ни чес т во със се мейс т ва та.
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Зак л ю че ние

Бро ят на де ца та с обу чи тел ни зат руд не ния в дет с ки те гра ди ни и учи ли ща та се уве ли ча ва в 

све то вен ма щаб. При чи ни те за то ва мо же да се от к ри ят в не об хо ди мост та об що то об ра зо ва-

ние да се про ме ня по-бър зо, що се от на ся до осо бе нос ти те на раз но об ра зи е то на де ца та и осо-

бе но в нуж да та от гъв ка во учеб но съ дър жа ние и ра ди кал на про мя на на пе да го ги чес ки те под хо ди.

Мар ке ри те, ко и то оп ре де лят труд нос ти те при уче не то, са мно го раз но об раз ни и за ся гат 

въз п ри я ти е то, дви га тел на та фун к ция, ког ни тив но то раз ви тие и нев ро ло гич но то със то я ние 

на де те то. Раз би ра се, не е не об хо ди мо, ни то пък е дос та тъч но да са на ли це всич ки сим п-

то ми, за да се оп ре де ли де те то ка то из пит ва що спе ци фич но зат руд не ние при обу че ни е то. 

Все ки уче ник, кой то из пит ва труд нос ти при уче не то, при те жа ва раз лич ни ни ва на ака де мич ни 

уме ния и раз лич ни про я ви в за ви си мост от кон к рет ни те те ми. Ня кои де ца про я вя ват раз с т-

ройс т во при че те не то, дру ги имат проб ле ми с пи са не то или ма те ма ти ка та. Съ щес т ву ват 

оба че ня кои об щи ха рак те рис ти ки, ко и то са ха рак тер ни за де ца със спе ци фич ни зат руд не ния 

при уче не то и ко и то са взе ти пред вид при раз ра бот ва не то на то зи про ект спо ред спе ци фич-

ния опит на все ки учас т ник, а имен но:

�  проб ле ми с раз би ра не то на сло вес на реч и неп ра вил но тъл ку ва не;

�  де зор га ни за ция;

�  хи пе рак тив ност или хи по ак тив ност;

�  не а дек ват ни емо ци о нал ни про я ви (склон ност към уса мо тя ва не или крат кот рай ност на 

емо ци и те);

�  сла ба кон цен т ра ция на вни ма ние;

�  нес по соб ност за то чен сло ве сен из раз;

�  вес ти бу лар но раз с т ройс т во, ри тъм на и прос т ран с т ве на ори ен та ция.

Най-чес то те зи на ру ше ния включват дис фун к ция в цен т рал на та нер в на сис те ма. Ув реж-

да ни я та, свър за ни със слу ха, зре ни е то или дви га тел ни те фун к ции, не тряб ва да се счи тат за 

труд нос ти при уче не то. Об що то ин те лек ту ал но изос та ва не, как то и емо ци о нал ни те сри во ве, 

свър за ни със со ци ал ни проб ле ми, не тряб ва да бъ дат по ка за тел за нес по соб ност за обу че ние.

Под к ре па та на про це са на при об ща ва що об ра зо ва ние изис к ва мно го дей нос ти, свър за ни с 

раз ви ти е то на под к ре пя ща сре да в учи ли ще, от ед на стра на, но и с пре о до ля ва не то на раз-

лич ни стиг ми, свър за ни с учеб ни те труд нос ти, ко и то ха рак те ри зи рат на ше то об щес т во.

То зи раз дел очер та ос нов ни те гру пи от труд нос ти при уче не то, ко и то са най-чес ти в прак-

ти ка та на учи те ли те и ко и то са пред ло же ни въз ос но ва на опи та на от дел ни те пар т ньор-

с ки ор га ни за ции с цел да по мог не на ра бо те щи те в учи лищ на та сис те ма и да ока же цен на 

под к ре па за уче ни ци те в раз лич ни пе да го ги чес ки дис цип ли ни и не на пос лед но мяс то, на ро-
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III.1. Училищни политики и стратегии за приобщаващо образование

Има мно го ком по нен ти, ко и то обус ла вят ка чес т во то на при об ща ва не то. Мо жем да ги 

обоб щим в ня кол ко об лас ти:

1.  При об ща ва ща учи лищ на кул ту ра. То ва e, ко га то це лият пе да го ги чес ки и не пе да го ги чес-

ки със тав в учи ли ще то спо де ля убеж де ни е то, че учи ли ще то е ин с ти ту ция, чи я то ро ля е 

да раз ви ва всич ки уче ни ци, не за ви си мо от ин ди ви ду ал ни те им ка чес т ва, со ци ал ния и ет-

ни чес ки про из ход или кул ту ра та, ко я то но сят от до ма. Учи те ли те то ле ри рат раз ли чи-

я та меж ду уче ни ци те, ка то пос ред с т вом раз но об раз ни пе да го ги чес ки под хо ди ги раз ви-

ват и со ци а ли зи рат. Не раз г леж дат раз ли чи я та ка то преч ка за тях на та про фе си о нал на 

дей ност. Ако са на ли це един или два об раз цо ви при об ща ва щи кла са в учи ли ще, мо жем 

да при е мем то ва ка то пър ва та стъп ка към учи лищ на та тран с фор ма ция. За ис тин с ко 

при об ща ва не мо же да се го во ри са мо ако уче ни ци те от те зи „при мер ни кла со ве” се тре-

ти рат със съ щия под ход как то в своя клас, та ка и на ця ла та те ри то рия на учи ли ще то.

2.  Дейс т вия на еки па по при об ща ва не то. За да се при ло жи кон цеп ци я та за при об ща ва що 

об ра зо ва ние и обу че ние, тряб ва да се съз да дат под хо дя щи ор га ни за ци он ни ус ло вия. В 

учи ли ще, ко е то е по е ло пъ тя на при об ща ва що об ра зо ва ние и обу че ние, еки път от пе да-

го ги чес ки и не пе да го ги чес ки пер со нал ра бо ти по ор га ни за ци он ни пла но ве, и про це си за 

при ла га не на прин ци пи те на при об ща ва не. Не го ви те чле но ве са учи те ли, въз пи та те ли, 

по мощ ник-учи те ли, об ра зо ва те лен и про фе си о на лен съ вет ник, спе ци а лен пе да гог, учи-

ли щен пси хо лог, со ци а лен пе да гог, со ци а лен ра бот ник на те рен и дру ги спе ци а лис ти в 

за ви си мост от спе ци фи ки те на сре да та. Еки път по при об ща ва не то съз да ва не об хо ди-

ми те ор га ни за ци он ни ус ло вия и ак тив но учас т ва в про це са на при об ща ва не.

3.   Съг ла су ва ност та на пе да го ги чес ки те и про фе си о нал ни те прак ти ки, при ла га ни от чле но-

ве те на еки па по при об ща ва не то, са по ка за тел за ефек тив ност та на еки па. То ва оз на ча-

ва, че всич ки слу жи те ли, ра бо те щи в учи ли ще то, са за поз на ти с ме то до ло ги я та на ра бо-

та та на сво и те ко ле ги, как то пе да го зи, та ка и дру ги кад ри, и осъ щес т вя ват про фе си о-

нал на та си дей ност по на чин, кой то поз во ля ва да се до пъл ват вза им но. За да се пос тиг не 

то ва, се про веж дат ре дов ни ра бот ни сре щи, в ко и то ко ле ги те пред с та вят ра бо та та и 

пе да го ги чес ки те си прак ти ки. Тър сят об щи и до пъл ва щи се стра те гии, го во рят за проб-

ле ми и въз мож ни те им ре ше ния. Те спо де лят опи та от „доб ра та прак ти ка”. 

4.  Кон цеп ция за обучение – фор ми ра ос но ва та и да ва сми съ ла на при об ща ва що то об ра зо ва ние 

и обу че ние. Учи ли ще то мо же да под си гу ри всич ки ор га ни за ци он ни по ка за те ли за при ла га не 

на учи лищ но то при об ща ва не, до ка то оба че те не бъ дат из пъл не ни в учи лищ ни те ча со ве, не 

мо жем да го во рим за пос ти га не на це ли те. Пре по да ва не то е об ласт, ко я то е из к л ю чи тел но 

важ на, но пос ти га не то на ре ал на про мя на към при об ща ва не изис к ва под го тов ка на кад ри-

те. При об ща ва ща та кон цеп ция за пре по да ва не зна чи тел но про ме ня тра ди ци он ни те ме то-

ди на ра бо та, на учи те ли те, ко и то за чи тат прин ци пи те на ин ди ви ду ал ния под ход.

При об ща ва не то мо же да включва след ни те из ме ре ния, в ко и то тряб ва да бъ дат от ра зе ни 

при об ща ва щи те наг ла си:
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Важ но  
Из ме ре ние: Кул ту ра
�  Учи ли ще то при е ма всич ки уче ни ци.

�  В учи лищ ни те до ку мен ти се съ дър жа стра те гия за при об ща ва не.

�  При о ри тет е учас ти е то на всич ки уче ни ци.

�  Учи ли ще то пуб лич но и ак тив но зас тъп ва прин ци пи те и иде и те за при об ща ва не.

�  Уче ни ци те не се пре мес т ват в спе ци ал ни учи ли ща.

�  Учи ли ще то из п ра ща пос ла ни е то до всич ки уче ни ци.

�  Цен нос ти те и прин ци пи те на при об ща ва не се спо де лят от учи те ли те и 
дру гия вът ре шен пер со нал.

Из ме ре ние: Ус ло вия
�  В учи ли ще ня ма спе ци ал на или един с т ве на по ро да си клас на стая.

�  Сре да та е съ об ра зе на с не за ви си мо то и сво бод но дви же ние за всич ки 
учи те ли и уче ни ци.

�  Все ки има дос тъп до важ на ин фор ма ция.

�  В клас на та стая все ки уче ник раз по ла га с не об хо ди ма та ин фор ма ция.

�  Всич ки уче ни ци се обу ча ват за ед но.

�  Осъ щес т вя ва се сът руд ни чес т во с вън ш ни ек с пер ти.

�  При нуж да се включва по мощ ник на учи те ля или друг пе да го ги чес ки ка дър.

�  По ви ша ва се ква ли фи ка ци я та и ин фор ми ра ност та на пе да го ги чес кия пер-
со нал и се ак цен ти ра вър ху екип на та ра бо та.

Из ме ре ние: Прак ти ка
�  Учи ли ще то се гри жи за мно го об ра зи е то в пе да го ги чес ки те под хо ди и 

пре по да ва не то.

�  Об ра зо ва тел ни те и раз в ле ка тел ни те дей нос ти са дос тъп ни.

�  Са мо под го тов ка та мо же да се осъ щес т вя ва на те ри то ри я та на учи ли-
ще то с пре дос та вя не на по мощ.

�  Оцен ка та на уче ни ци те ка сае про мя на, а не срав не ние.

�  Ин ди ви ду ал на стра те гия е пред ви де на за всич ки, ко и то се нуж да ят от нея.

�  Всич ки за ин те ре со ва ни ек с пер ти учас т ват в съз да ва не то на ин ди ви ду-
ал на стра те гия.

�  По вре ме на час се под гот вят ин ди ви ду ал ни и гру по ви за да чи, от го ва ря щи 
на раз лич ни те ин ди ви ду ал нос ти.

�  На уче ни ци те се пред ла га из бор по от но ше ние на ра бо та та.

Из ме ре ния: Вза и мо от но ше ния
�  Учи ли ще то не е зат во ре на те ри то рия.

�  Все ки уче ник знае към кой да се обър не за раз ре ша ва не на проб ле ми.

�  Всич ки слу жи те ли учас т ват във взе ма не то на важ ни за учи ли ще то ре ше ния.

�  За се да ни я та не ка са ят са мо опе ра тив ни те за да чи на учи ли ще то.

�  По мощ ник-пе да го гът има фун к ци я та на учи тел.

�  Учи ли ще то под дър жа биб ли о те ка.

�  Учи ли ще то ак тив но се ин те ре су ва от глед на та точ ка на ро ди те ли те, с 
ко и то ра бо ти.

�  Учи те ли те об ме нят опит по меж ду си.
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Обърни внимание

  
Таблица. 1. Основни характеристики на приобщаването

Приобщаване на рав ни ще учи ли ще и клас Приобщаване на ниво училище
Обу че ние в сът руд ни чес т во: 
Сът руд ни чес т во меж ду учи тел, асис тент и друг пе
да го ги чес ки, и про фе си о на лен пер со нал на учи ли ще то.

Ръ ко вод с т во:
При е ма не на иде я та за раз но об ра зие/при об ща ва не.
Яс на и спо де ле на ви зия за ръ ко вод с т во то/уп рав ле ни е то на учи
ли ща та.
Ино ва тив ни ре ше ния за на ми ра не и съз да ва не на ал тер на тив ни 
учи лищ ни струк ту ри, и фи нан си ра не.
Гъв ка ва пре по да ва тел с ка ор га ни за ция, ко я то пре дос та вя въз
мож нос ти и под к ре пя при об ща ва не то.

Пре по да ва не в сът руд ни чес т во, ди фе рен ци ран под ход 
спо ред об ра зо ва тел ни те пот реб нос ти на уче ни ци
те. Ра бо та в гру пи по об щи про ек ти. Об мя на на опит 
меж ду де ца та.
Съз да ва не на двой ки, гру пи от уче ни ци, ко и то се учат 
за ед но. Под по ма га не от повъз рас т ни те уче ни ци. 

Учи те ли и друг пре по да ва тел с ки със тав: 
Сът руд ни чес т во меж ду учи те ли те и про фе си о нал ния пер со нал 
на учи ли ще то.
Адап ти ра не на ме то ди те за пре по да ва не.
По ви ша ва не на ек с пер т ния опит на пре по да ва тел с кия пер со нал 
Из пол з ва не на про фе си о нал на ин тер ви зия и су пер ви зия.
По зи тив но от но ше ние на учи те ли те към всич ки уче ни ци.

Съв мес т но ре ша ва не на проб ле ми.
За ед но фор му ли ра ни пра ви ла в кла са.
Яс но оп ре де ле ни изис к ва ния за же ла тел но по ве де ние.
Яс ни кри те рии за оцен ка.

Гъв ка ва сис те ма от мер ки за под к ре па.
На лич ни ус лу ги за кон сул ти ра не и под к ре па: 
•	по мощ ни ци на учи те ли те;
•	со ци ал ни ра бот ни ци; 
•	со ци ал ни ус лу ги;
•	ме ди а то ри меж ду учи ли ще то и се мейс т во то;
•	учи ли щен пси хо лог и дру ги спе ци а лис ти.

Ефек тив но обучение:
Ак цент вър ху ак тив но то обучение.
Из пол з ва не на ак ти ви ра щи ме то ди на пре по да ва не.
Кон с т рук тив на и ма те ри ал на об рат на връз ка.
Адек ват ни очак ва ния към всич ки уче ни ци.
Оцен ка на до ри мал кия ус пех и вся ко по доб ре ние (срав
ня ва не на уче ни ка със са мия не го, а не с кла са ци и те 
по оцен ки).

Неп ре къс на та ра бо та за по доб ря ва не на ка чес т во то в учи ли
ще то:
Сис те ма за учас тие на ця ло то учи ли ще и ро ди те ли, въз ос но ва 
на сът руд ни чес т во.
Сът руд ни чес т во с дру ги чле но ве на об щ ност та и ин с ти ту ции.
От во ре но учи ли ще.
Ан га жи ра не на ключо ви учас т ни ци в раз ви ти е то на учи ли ща та.

Източник: Хутова, Гярфашова, 2012 г., редактори И. Багалова, И. Бизикова.
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Схема 1. Нива на приобщаваща среда.

Picture 1. Levels of inclusive enviroment

Общество
По-широка и по-тясна 

социална среда на училището

Приобщаващо училище
Управление

Интервенция
Педагогическа

Ресурсно подпомагане
Психологическа

Социална

Експерти
Приобщаващ 

педагог
Кариерен консултант

Специален педагог
Училищен психолог
Социален педагог

Помощник на учителя
Социален работник

Външен учител
Терапевт

Приобщаващ клас
Ученици

Ученици със СОП
Ученици с физически увреждания

Ученици от социаолно-слаби семейства
Даровити ученици
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III.1.1. Учи ли щен екип по при об ща ва не то

При об ща ва що то учи ли ще изис к ва уп рав ле ние и чо веш ки ре сур си. Не го во то уп рав ле ние 

тряб ва гъв ка во да от го ва ря на раз лич ни те об ра зо ва тел ни пот реб нос ти на уче ни ци те и да 

раз по ла га с ка чес т ве ни пе да го ги чес ки ин с т ру мен ти за то ва. Пър во тряб ва да се оси гу ри про-

фе си о на лен екип от пре по да ва те ли и про фе си о на лис ти. Иде ал ни ят брой в при об ща ва щия клас 

е 15-20 уче ни ци и най-мал ко два ма въз рас т ни.

Еки път на при об ща ва що то учи ли ще включва как то пе да го ги чес ки персонал, та ка и дру-

ги специалисти: ква ли фи ци ра ни пре по да ва те ли, об ра зо ва тел ни и ка ри ер ни кон сул тан ти, ек-

с перт по об ра зо ва ние на та лан т ли ви де ца, ко ор ди на тор пре вен ция, чуж дес т ран ни лек то ри, 

пе да го ги чес ки по мощ ни ци за де ца от кул тур но и ези ко во раз но об раз на сре да, спе ци ал ни пе-

да го зи, учи лищ ни пси хо ло зи, ло го пе ди, со ци ал ни пе да го зи, со ци а лен ра бот ник на те рен и др.

Кла сен ръ ко во ди тел

Стои в цен тъ ра на при об ща ва що то об ра зо ва ние, ка то опора на образователния процес и 

ко ор ди на тор на при ла га не то на под к ре пя щи мер ки, на со че ни към уче ни ка.

По мощ ник на учи теля

Ра бо та та на помощниците на учителите се оце нява от самите учи те ли, ка то ед на от 

най-ефек тив ни те мер ки за ба лан си ра не и под к ре па в учи лищ на та сре да. Шан со ве те на уче-

ни ци те от раз лич на со ци ал на, ет ни чес ка и кул тур на сре да или уче ни ци в не рав нос той но по-

ло же ние се уве ли ча ват с под к ре па та на пе да го ги чес ки те асис тен ти. Ос нов на та им за да ча е 

да се пре о до ле ят здрав ни те или со ци ал ни пре пят с т вия за де те то и уче ни ка.

Об ра зо ва те лен кон сул тант/съ вет ник

Той е пър ви ят спе ци а лист за кон так т в сис те ма та на учи лищ но то кон сул ти ра не. Ос нов-

ни ят фо кус е кон сул ти ра не то, на со че но към про фе си о нал на та ори ен та ция, пре дос та вя не то 

на ос нов на ин фор ма ция за съ щес т ву ва щи учи ли ща в ре ги о на и въз мож нос ти те за ре а ли за ция. 

В слу чай, че об ра зо ва тел ни ят кон сул тант не е част от еки па, на ли чи е то на спе ци а лен пе да-

гог и учи ли щен пси хо лог поз во ля ва на учител да се включи по-ак тив но в ка ри ер но то кон сул ти-

ра не и да от де ли по ве че вре ме за на път с т вия при из бор на об ра зо ва тел ни те пъ те ки.

Ко ор ди на тор пре вен ция

Ко ор ди ни ра про це си те, за да га ран ти ра, че уче ни ци те се чув с т ват си гур ни и доб ре в 

учи ли ще. По ра ди то ва прин ци пи те на бор ба с тор мо за и процедурите за вся как ви фор ми на 

рис ко во по ве де ние, дис к ри ми на ция, ра си зъм, употреба на пси хот роп ни или нар ко тич ни ве щес-

т ва и т.н., съ що са част от приобщаващата образователна среда в учи ли ще. Це ли ят пе да-

го ги чес ки и не пе да го ги чес ки със тав на учи ли ще то учас т ва в пре вен ци я та и спаз ва не то на 

пра ви ла та, а не са мо ко ор ди на то ра по пре вен ци я. При е ти те пра ви ла за все ки клас и за ця ло то 

учи ли ще са изработени съвместно, и стрик т но то им спаз ва не се от на ся за всич ки – учители 

и уче ни ци. Ро ди те ли те съ що учас т ват ак тив но в про це са – под фор ма та на ин фор ми ра но 

съг ла сие, те тряб ва да са на яс но с пра ви ла та на учи ли ще то, включи тел но и с пре ван тив ни те 

про це ду ри. Всич ки до ку мен ти тряб ва да бъ дат пуб ли ку ва ни на ин тер нет стра ни ца та на учи-

ли ще то и на ви ди мо мяс то (в клас ни те стаи, антрето).
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Външен учител

�  учас т ва в из пъл не ни е то на учи лищ на об ра зо ва тел на прог ра ма в об ласт та на изу ча ва не-

то на чуж ди ези ци, съг лас но изис к ва не то за пре по да ва тел по чужд език.

�  на ли чи е то на пре по да ва те ли по чужд език, кой то е май чин за уче ни ци те, по доб ря ва ка-

чес т во то на ези ко во то обу че ние в при об ща ва що то учи ли ще, ко е то но си но во мул ти кул-

тур но из ме ре ние на ця ла та учи лищ на об щ ност.

Учи ли щен спе ци а лен пе да гог

�  из вър ш ва скри нин го ви, ди аг нос тич ни, ин тер вен ци он ни, ме то ди чес ки и ко ор ди на ци он ни 

дей нос ти;

�  иден ти фи ци ра де ца със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти в сът руд ни чес т во с пси-

хо лог; пра ви оцен ка на об ра зо ва тел ни те пот реб нос ти;

�  осъ щес т вя ва крат кос роч на и дъл гос роч на ин ди ви ду ал на ра бо та с де ца та (в клас на та 

стая или в обо со бе на зо на);

�  учас т ва в съз да ва не то на ин ди ви ду ал на об ра зо ва тел на прог ра ма с чле но ве на еки па по 

при об ща ва не то (учи тел, пе да го ги чес ки асис тент, друг учи тел, учи ли щен пси хо лог, со-

ци а лен пе да гог);

�  пред ла га про ме ни в учи лищ на та сре да, пре дос та вя не на спе ци ал ни по мощ ни сред с т ва, 

ди дак ти чес ки ма те ри а ли и дру ги по доб ни, оси гу ря ва ме то ди чес ко кон сул ти ра не на пе да-

го зи и пе да го ги чес ки асис тен ти;

�  оси гу ря ва ко му ни ка ция със се мейс т во то (за кон ни те нас той ни ци);

�  про веж да кон сул та ции с кон сул ти ра щия пер со нал; 

�  учас т ва в ка ри ер но то кон сул ти ра не и из бор на об ра зо ва тел ни пъ те ки на уче ни ци те;

�  иг рае важ на ро ля в со ци а ли за ци я та на уче ни ци те със спе ци ал ни образователни пот реб нос ти.

Учи ли щен пси хо лог

�  под по ма га ре ша ва не то на проб ле ми/от к ри ва проб лем ни уче ни ци;

�  из вър ш ва скри нинг и ин ди ви ду ал на ди аг нос ти ка (на де ца и уче ни ци);

�  пре дос та вя съ ве ти и ин ди ви ду ал ни кон сул та ции на учи те ли, ро ди те ли и де ца;

�  осъществява сът руд ни чес т во със спе ци а лен пре по да ва тел, об ра зо ва те лен кон сул тант 

и ко ор ди на тор пре вен ция за пре дот в ра тя ва не на рис ко ве;

�  из на ся  лек ции, пре дос та вя не на об ра зо ва ние, при ме ри от прак ти ка та;

�  осъществява ин тер вен ции в клас, гру по ви дей нос ти, со ци ал но кла со во кар тог ра фи ра не, 

учи ли ща;

�  провежда те ра пев тич ни сре щи.
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Со ци а лен пе да гог

�  ра бо ти с де ца и тех ни те се мейс т ва в не рав нос той но по ло же ние, зас т ра ше ни от рис ко-

во по ве де ние и со ци о па то ло гич ни яв ле ния;

�  тяс но си сът руд ни чи с клас ния ръ ко во ди тел, със спе ци а лния пе да гог и учи ли щния пси хо-

лог или об щ нос т ни ра бот ни ци.

Те ра певт

Из вър ш ва спе ци фич на про фе си о нал на ин тер вен ция, на со че на към де ца в риск или де ца със 

се ри оз ни пси хо ло гич ни проб ле ми. Пре дос та вя кон сул та ции на ро ди те ли те, ка то про веж да ин-

ди ви ду ал ни, гру по ви или се мей ни те ра пии, спо ред слу чая. В об ласт та на пре вен ци я та и те ра-

пев тич ни те бло ко ве за от дел ни  кла со ве се със ре до то ча ват вър ху по-ши ро ко преподаване с 

ус той чив ефект. При гру по ви дей нос ти мо же да по е ме ро ля та на член на екип и да про веж да 

наб л ю де ние. Во ди се ми на ри за учи те ли.

Со ци ал ни ра бот ни ци на те рен, об щ нос т ни ра бот ни ци

�  в по ве че то слу чаи те не са слу жи те ли на учи ли ще то, а сът руд ни чат с не го, чрез раз лич-

ни про ек ти на неп ра ви тел с т ве ни ор га ни за ции, бюра по тру да;

�  ди рек т на ра бо та със се мейс т вата;

�  мо же да пре дос та вят на път с т вия в сът руд ни чес т во то меж ду учи ли ще то и дру ги ор га-

ни за ции.

Ко ор ди на тор на еки па 

Не го ва та ро ля е сис те ма тич но да обоб ща ва дей нос ти те на еки па, да сле ди за ефек тив-

ност та на ра бо та та, да придвижва мол би от кон к ре тен член, да на би ра чле но ве и под гот вя 

се сии, екип на до ку мен та ция, об ща ор га ни за ция, из не се ни дей нос ти, сре щи и ре ше ния на еки-

па, дру ги учас т ни ци и ро ди те ли. Съ би ра крат ка ин фор ма ция, не за ви си мо да ли ста ва ду ма за 

слу чай, проб лем, кой то се ре ша ва, как во се случ ва, ход на дей ност та и т.н.

Ди рек тор на учи ли ще то 

Одоб ря ва дей ност та и ежед нев на та дей ност на еки па, из вър ш ва кра тък прег лед на еки па 

и екип на дей ност, от го ва ря за наз на ча ва не то на чле но ве те, за тях на та за щи та и под к ре па 

за вън ш ни ин с ти ту ции и ро ди те ли. Съз да ва ус ло вия за тях на та дей ност, учас т ва в по-слож-

ни те слу чаи по вре ме на срещите. Под дър жа сис те ма та на суб си ди ар ност и всич ко, свър за но 

с ос нов ни те за да чи на еки па, ра бо ти с еки па, кон т ро ли ра ре ше ни е то на си ту а ци я та, зас тъп-

ва се за ин те ре си те, при зо ва ва за по-го лям кон сен сус, взе ма ре ше ния, ко и то за ся гат тех ни-

те дей нос ти, во ди до за паз ва не на пос ле до ва тел ност та и връ ща слу чая на под хо дя що то ни во 

на раз ре ша ва не, ако ро ди те ли те или дру ги ком по нен ти въз п ре пят с т ват сис те ма та. 
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Таблица 2. Тристепенен модел за решаване на проблеми на ниво училище

Принципът на 
училището

Учител Учител Учител Учител Учител Учител Учител Учител Учител

Класен ръководител Класен ръководител Класен ръководител 1

Асистенти Специални учители Педагогически съветник 2
Психолог Арт терапевт

Мултидисциплинарен екип (координатор, ръководител, членове на екипа, външни организации)
3

По доб но на всеки дру г модел, той слу жи са мо за по соч ва не на ня кои прин ци пи, а не за бук вал-
но при ло же ние. Три те ни ва (1 – 3) пред с тав ят субсидирано и систематично ре ше ние на проб-
ле ми те, въз мож но най-близ ко до де те то или проб ле ма. В идеалния случай професионалистите 
се обу ча ват и ра бо тят по ве че с ро ди те ли и учи те ли и из г раж дат по-ви со ки сфе ри на учи лищ-
на та кул ту ра. В на ши те слу чаи тряб ва мно го на ме са и ра бо та с де ца та и в из вес тен сми съл 
на ме са в ра бо та та на учи те ли те.

За пом не те

 Ин ди ви ду ал ни те ни ва са:

 НИВО 1. Ре дов на под к ре па и ра бо та на учи те ли те в клас на та стая, в ча со ве те 
и меж ду ча си я та, домашни посещения от учители, ко му ни ка ция с ро ди те ли те. При 
ре ша ва не то на конкретен проб ле м може да се търси съдействието на друг учи-
тел. На пър во ни во е въз мож но да се ре шат по ве че то проб ле ми, въп ре ки че на то-
ва ни во в рам ки те на пре вен ци я та тряб ва да ра бо ти пси хо лог в тяс но сът руд ни-
чес т во с клас ни те ръ ко во ди те ли чрез подкрепящи прог ра ми, дей нос ти, дейс т вия.

НИВО 2. Спе ци фич на на ме са и по мощ за де ца, в риск от обучителни и поведенчески 
трудности. Де ца та, ко и то ре дов но са из ло же ни на риск от не ус пех или емо ци о-
нал ни зат руд не ния, изис к ват дъл гос роч на и про фе си о нал на гри жа. Спо ред ви да 
проб лем на то ва ни во, се наб л ю да ва пот реб ност от ин ди ви ду а лен пси хо лог (те-
ра пия, кон сул ти ра не), спе ци а лен пе да гог (ре ха би ли та ция, под к ре па на учи те ли и 
на път с т вия), по мощ ник-учи те ли, об ра зо ва тел ни съ вет ни ци и др. На то ва ни во е 
не об хо ди мо да се пре дос та ви спе ци фич на под к ре па на де те или по-мал ка гру па 
от де ца, ка то не се из к л ю ч ва фор ми ра не то на гру па, ко я то ре дов но се сре ща и 
ра бо ти по ня кои не до раз ви ти уме ния или по лу ча ва спе ци ал на под к ре па.

НИВО 3. Ця лос т на гри жа за се ри оз но зас т ра ше ни де ца. На то ва ни во е не об хо ди мо 
про фе си о нал ни ят екип да ра бо ти в тяс но сът руд ни чес т во с учи те ли, ди рек то ри 
и дру ги от де ли за под к ре па на де ца и се мейс т ва. То ва мо же да включва кри зис на 
интервенция в слу чай на смърт на бли зък, слу чаи на на си лие, пре неб ре жи тел но от но-
ше ние към де ца, зап ла хи към де те то, трав ма ти чен раз вод, по ве ден чес ки раз с т ройс-
т ва и т.н. Не об хо ди мо е съв мес т но да се пла ни рат стъп ки за про веж да не на сре щи 
с ми нис т ри за из гот вя не на спо ра зу ме ния, пла но ве, пред ла га не на ефек тив ни мер ки 
и пос лед ващ съв мес тен кон т рол. По доб но по-за дъл бо че но и по-слож но ре ше ние мо же 
да изис к ва ра бо та с де ца и се мейс т ва на ня кол ко ни ва – един ек с перт се за ни ма ва 
със сре да та и се мейс т во то на де те то, ра бо ти с де те то при про веж да не на те ра-
пи я та, клас ни ят ръ ко во ди тел мо же да ра бо ти с це лия клас, за да под к ре пи уче ни ка. 
Раз лич ни те слу чаи изис к ват съв мес т ни ре ше ния. Кол ко то по-за дъл бо чен е слу ча ят, 
тол ко ва по-ве ро ят но е да ня ма не об хо ди мост ве че да се пре о до ля ват ка тас т ро фал-
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ни те пос ле ди ци, ко и то чес то се наб л ю да ват в учи ли ща та.

1.1.1 Ос нов ни за да чи на еки па по при об ща ва не то

Ще се опи та ме да обоб щим ос нов ни те и кон к рет ни те за да чи на екипа по приобщаване:

За пом не те

 �  Учас тие в за пис ва не на уче ни ци в учи ли ще – пър ва го ди на.

�  Иден ти фи ци ра не на де ца в риск (въп рос ни ци, ана лиз на сил ни те и сла би те 
стра ни (SWOT), скри нинг, слу чай но прос ле дя ва не и наб л ю де ние в клас, ин тер-
в ю та с учи те ли).

�  Пред ла га не на обу че ние, кур со ве и творчески семинари за ро ди те ли на бъ де щи ученици.

�  Пос тъп ва не то на но ви уче ни ци в учи ли ще. Пре дос та вя ця лос т на сис те ма за на би ра не 
на но ви уче ни ци, сре ща с про фе си о на лен пер со нал, кла сен ръ ко во ди тел, ко е то съ що изис-
к ва об щи пра ви ла за при ем на уче ни ци те.  Ро ди те лят пре дос та вя всич ки не об хо ди ми 
до ку мен ти при пос тъп ва не в учи ли ще то. Учи ли ще то съ що та ка изис к ва ин фор ма ция от 
пре диш но то учи ли ще. Ро ди те лят под пис ва учи лищ ния пра вил ник и на у ча ва за учеб на та 
прог ра ма на но во то учи ли ще. Ек с пер т ни ят екип сле ди про це са на адап та ция, как то и 
об ра зо ва тел ния про цес на де те то, оси гу ря ва под к ре па в клас на та стая.

�  Об ща пре вен ция – пре ван тив ни дей нос ти с це ли кла со ве (пре ван тив ни прог ра ми, из кус-
т ва, раз го во ри сре щу ек с т ре ми зъм, кон цен т ра ция, зе ле ни учи ли ща);

�  Целенасочена ин тер вен ция за де ца, ро ди те ли и учи те ли:

–  обик но ве на на ме са при уче ник или двой ка, гру па – сби ва не, раз ног ла сия в клас, кон ф лик-
ти, не о би чай но съ би тие от по-скром но ес тес т во;

–  ре дов на ин тер вен ция при уче ник или гру па, ако е не об хо ди мо да се от ра зя ва по-чес то 
в хо да на ня ка къв дъл гос ро чен проб лем, дет с ки кон ф лик ти и т.н.;

–  спе ци ал на пе да го ги чес ка ре ха би ли та ция – про веж да не на сре щи с де ца по оп ре де ле ни те ми;

–  пе да го ги чес ка ин тер вен ция с по мощ ни ци при де ца със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот-
реб нос ти;

–  пси хо ло ги чес ка ин тер вен ция – не ре гу ля рен скри нинг (ин тер вен ция), ре дов ни сре щи 
с де те или клас, на со че ни към ра бо та с кон к ре тен проб лем (тор моз, са мо у бийс т во, 
емо ци о нал ни зат руд не ния и т.н.), сре щи с ро ди те ли, учи те ли.

�  Те ра пия – ин ди ви ду ал на и гру по ва ра бо та с де ца с по-се ри оз ни проб ле ми.

�  Сът руд ни чес т во и ця лос т но вза и мо дейс т вие с дру ги ор га ни за ции (кон сул тан т с ки и кри-
зис ни цен т ро ве, со ци ал ни ус лу ги, пси хи ат ри, по ли ция) за спра вя не с по-труд ни си ту а ции.

�  Пре хо д на де те към спе ци а ли зи ра ни ус лу ги, включи тел но прос ле дя ва не на нап ре дъ ка, сът-
руд ни чес т во и под го тов ка за не го во то връ ща не и прис по со бя ва не.

�  Участие в за се да ния на об ра зо ва тел ни ко ми сии, сре щи с ро ди те ли, кла со ве, сдру же ния 
на ро ди те ли и др.

�  Ре дов ни сре щи, сре щи на мен то ри те, работа по случай.

�  Екип но обу че ние из вън учи ли ще/в учи ли ще;

�  Оси гу ря ва не на обу че ние, ин тер ви зия и су пер ви зия за дру ги про фе си о нал ни еки пи, ква ли-
фи ка ция, фо кус гру пи, прак ти ка, раз ви тие на на уч на та дей ност, пред с та вя не, пуб ли ку ва-

не, учас тие в про ек ти и др.
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1.1.2. Прин ци пи на еки па по при об ща ва не то

Спо де ля не – сфор ми ра се екип от ек с пер ти, кой то се съ би ра, ко га то е не об хо ди мо. Ко ор-

ди на то рът по лу ча ва ре зул та ти те, за да оси гу ри по-доб ра ко ор ди на ция на слу ча и те и въз мож-

ни връз ки с ръ ко вод с т во то на учи ли ще то, еки пи те за под к ре па или ро ди те ли те. Из п ра щат се 

елек т рон ни съ об ще ния на учи тел или член на еки па спо ред си ту а ци я та или сре щи на кла са. 

Не е не об хо ди мо, от глед на точ ка на по ве ри тел ност та на ин фор ма ци я та да се прик ри ва ин-

фор ма ция, ако спо де ля не то щ е в най-доб рия ин те рес на де те то. Доб ре би би ло да го во ри те с 

де те то и ро ди те ля за спо де ля не то на ин фор ма ци я та или да я въ ве де те ди рек т но в учи лищ ния 

днев ник или в прог ра ма та за учи лищ но об ра зо ва ние. 

По е тап ност (прин цип на суб си ди ар ност) – по е тап но и суб си ди ар но ръ ко вод с т во за всич-

ки. То ва, ко е то един учи тел мо же да раз ре ши в клас, тряб ва да му бъ де дадена възможност 

да го нап ра ви. Той е пър ви ят чо век за кон такт. Ро ди те ли те, уче ни ци те и учи те ли те тряб ва 

да зна ят та зи пос ле до ва тел ност. Спе ци а ли зи ра ни ят екип тряб ва да включва по-спе ци ал но 

клас ния ръ ко во ди тел. Клас ни те ръ ко во ди те ли в то зи сми съл ръ ко во дят екип от ек с пер ти. Ако 

ро ди тел или уче ник се обър не към екип из вън клас ния ръ ко во ди тел, е не об хо ди мо най-мал ко то 

да го ин фор ми ра за то ва или, ако проб ле мът е са ми ят учи тел, е не об хо ди мо да се тър сят ре-

ше ния за на чи на, по кой то да се го во ри с не го вни ма тел но и ефек тив но.

Ин тег ра ция, ин ди ви ду ал ни пла но ве, из пи ти и ко му ни ка ция с кон сул тан т с ки те ус лу ги – ре-

дът тряб ва да се под дър жа от ко ор ди на то ра.

Сът руд ни чес т во – всич ки чле но ве на еки па в учи ли ще са на ис ти на ефек тив ни и по ма гат 

на де те то са мо ко га то ра бо тят за ед но, спо де лят об щи те це ли, фи ло со фи я та и ра бо та та 

в мре жа. Де ца та тряб ва да чув с т ват, че учи ли ще то стои зад тях и им пре дос та вя об ща и 

един на под к ре па и си гур ност.

При я тел с ки вза и мо от но ше ния, от к ри тост – раз лич ни те ро ли на хо ра та в еки па са цвят, 

до пъл ва не, без йе рар хия, кон ку рен ция, дуб ли ра не на ус лу ги те. Ето за що, ако еки път се ос но-

ва ва на при я тел с ки от но ше ния, се при е ма, че греш ки те и не дос та тъ ци те лес но мо гат да 

бъ дат пре о до ле ни и коригирани.

Ком пе тен ции – ма кар че е важ но да се спо де лят ро ли те в еки па, слож ност та и ком п лек с-

ност та на со ци ал ни те и пси хо ло ги чес ки фе но ме ни изис к ват гъв ка вост и за чи та не на мно го-

об ра зи е то. Де те то не е хи ми чес ко съ е ди не ние, ко е то мо же да се раз пад не на ато ми и да се 

раз де ли на фо ку са на ек с пер ти те в еки па – аз се за ни ма вам с емо ции, обучителни трудности и 

ка ри ер но раз ви тие. То зи под ход не е ком п лек сен и не е в най-доб рия ин те рес на де те то. По ня ко-

га е по-доб ре де те то да раз ре ши проб ле ми те си, нап ри мер са мо с помощта на кла сен ръ ко во ди-

тел, ако усе ща, че все още има кон т рол, а де те то е мно го уве ре но или нап ри мер, ако спе ци а лен 

учи тел на у чи емо ци о нал ни те проб ле ми на де те то по вре ме на пре въз пи та ние, ав то ма тич но 

тряб ва да се обър не към пси хо лог, с ко го то де те то не е вляз ло в кон такт. То ва е мно го чув с-

т ви те лен „танц”, в кой то е не об хо ди мо да се под дър жат про фе си о на лиз мът и ин те ре си те на 

де те то. Сле до ва тел но еки път, със та вен от та ки ва ек с пер ти, е в със то я ние да раз ре ши проб-

ле ма на де те то ка то над зо рен ор ган, но ка то се свър же с де те то или се мейс т во то, еки път се 

до ве ря ва на ли це то, ко е то е най-близ ко до де те то и на ко е то де те то има най-мно го до ве рие. 

По съ щия на чин пси хо ло гът мо же да по мог не на де те с по ни жен ус пех след смърт та на бли зък 

чо век, тъй ка то то ва е сред с т во за под по ма га не на де те то чрез вза и мо по мощ та по меж ду им. 

За та ко ва де те мо же да бъ де мно го стре си ра що, ако тряб ва да оти де нап ри мер при спе ци а лен 

пе да гог, с ко го то не е има ло вза и мо от но ше ния. От но во спе ци а лен пе да гог и кла сен ръ ко во ди-

тел в екип ръ ко во ди пси хо ло га в на со ки те за под к ре па на обу че ни е то. 
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1.1.3. Уп рав ле ние на екип по при об ща ва не

Ек с пер т ни ят екип по при об ща ва не то час тич но по е ма за да чи от учи те ли те, ко и то не са 

свър за ни с обучение (напр. наб л ю де ние и гри жа за со ци ал ния ста тус на уче ни ка). Ос вен то ва, 

про фе си о нал ни ят пер со нал пре дос та вя ек с пер т но и ком пен са тор но съ дейс т вие, ин ди ви ду ал-

но или в мал ки гру пи, ка то ра бо ти с де ца със спе ци фич ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти или с 

та лан т ли ви де ца и си сът руд ни чи при разработването и оцен ка та на об ра зо ва тел ни те пла-

но ве на от дел ни те уче ни ци.

Ра бот ни прин ци пи на еки па по при об ща ва не то

�  раз де ле ние на ком пе тен ци и те по от но ше ние на про фе сии и ро ли в учи ли ще;

�  ця лос т но пла ни ра не и оцен ка на дей ност та;

�  ин тен зив на вза им на ко му ни ка ция, об мен на ин фор ма ция;

�  раз ви тие на ко о пе ра тив ни, хар мо нич ни и ко рек т ни ра бот ни от но ше ния;

�  стрик т но уп рав ле ние на пис ме на та до ку мен та ция;

�  ак тив но сът руд ни чес т во с по-тяс на та и по-ши ро ка об щ ност на учи ли ще то.

Пра ви ла за сът руд ни чес т во в екип

Тъй ка то ра бо та та във вся ко учи ли ще е пси хо ло ги чес ко пре диз ви ка тел с т во, важ но е да се 

оп ре де лят фор ми те и пра ви ла та за „здра вос лов на” ра бо та в екип:

ü  Га ран ти ра не на си гур ност при из ра зя ва не на соб с т ве но мне ние.

ü  Спо де ля не на доб ри но ви ни (ма кар и нез на чи тел ни), раз ра бот ва не на доб ри прак ти ки (не 

са мо оп лак ва ния и не га тив ни пре жи вя ва ния).

ü  Из пол з ва не на ме ха низ ми за под к ре па, наг ра ди, пох ва ла, спо де ля не за труд нос ти, из бяг-

ва не на си ту а ции, на ми ра не на при чи ни, пре дот в ра тя ва не на чув с т во за ви на, не до пус-

ка не на по ри ца ния.

Ин фор ми ра но съг ла сие за об ра бот ка та на лич ни дан ни

За ра бо та та си всич ки чле но ве на еки па по при об ща ва не то тряб ва да са получили ин фор-

ми ра но съг ла сие за об ра бот ка та на лич ни дан ни от ро ди те ли или за кон ни нас той ни ци. Ро ди-

те ли те и уче ни ци те тряб ва да бъ дат ин фор ми ра ни за рис ко ве те, пол зи те и не дос та тъ ци те, 

ко и то мо гат да им бъ дат при чи не ни от пре дос та вя ни те ус лу ги, как то и въз мож ни те пос ле-

ди ци, ако под по ма га не то не бъ де пре дос та ве но.

Прег лед на ус лу ги те, на со ки

На сте на та във фо а йе то и ин тер нет стра ни ца та на учи ли ще то тряб ва яс но да бъ дат пос-

та ве ни ус лу ги те и на со ки те, ко и то пре дос та вят от дел ни те чле но ве на еки па по при об ща ва не то.
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Об ра зо ва ние

Из г раж да не то на екип по при об ща ва не за ви си от училищното ръководство. Не за ви си мо 

да ли обу че ни е то се во ди от соб с т ве ни пе да го зи – спе ци а лис ти в спе ци ал но то об ра зо ва ние, 

или от дру ги вът реш ни или вън ш ни ек с пер ти, ко и то ра бо тят в тяс но сът руд ни чес т во с пе-

да го ги чес кия екип.

В до пъл не ние пре по да ва те ли те тряб ва да се за поз на ят с мул ти кул тур но то об ра зо ва ние, 

ме то ди те за обу че ние на уче ни ци от раз лич ни кул тур ни, ет ни чес ки, со ци ал ни и ези ко ви сре-

ди, как то и с та лан т ли ви уче ни ци (всич ки уче ни ци, ко и то по се ща ват учи ли ще). Об ра зо ва ни-

е то тряб ва да бъ де на со че но към при до би ва не и раз ши ря ва не на ком пе тен ци и те в об ласт та 

на об ра зо ва тел ни те стра те гии, ко и то учи ли ще то из пол з ва в при об ща ва щия об ра зо ва те лен 

про цес и ги включва в сво я та прог ра ма за учи лищ но об ра зо ва ние.

Училищното ръководство и це ли ят пе да го ги чес ки екип тряб ва ин тен зив но да сле дят съ-

би ти я та в при об ща ва що то об ра зо ва ние, ак тив но да об ме нят опит и ин фор ма ция за доб ри 

прак ти ки, да по се ща ват кон фе рен ции, лек ции или се ми на ри, фо ку си ра ни вър ху те ма та. Всич ки 

дей нос ти следва да са включе ни в ра бот ни те пла но ве и да са съг ла су ва ни.

Най-ефек тив но е обучението на целия педагогически екип, ка то по то зи на чин се при до би-

ва ква ли фи ка ция и се под к ре пя фи ло со фи я та на учи ли ще то и се из г раж да екип.

При об ща ва що то учи ли ще е от во ре но за всич ки фор ми на сът руд ни чес т во

Учи ли ща та при вет с т ват всич ки доб ро вол ци, ко и то мо гат да обо га тят уче ни ци те, за да 

под по ма гат обучението, клас на та и из вън к лас на та дей ност, бъ де що то об ра зо ва ние и т.н. За 

да се включат дру ги въз рас т ни в клас ни те стаи, пре по ръ чи тел но е да се обър не те към доб-

ро вол ци и да по пи та те в цен т ро ве за доб ро вол ци или бюра та по тру да. Важ но е да се пра ви 

раз ли ка меж ду въз рас т ни те клас ни асис тен ти и по мощ ни ци те на учи те ли те. По мощ ни ци те 

мо гат да бъ дат уче ни ци, пен си о не ри, раз лич ни доб ро вол ци. Тях на та ра бо та е да по ма гат в 

от дел ни те гру пи спо ред изис к ва ни я та на учи те ля.

Финансиране

Успешното финансиране е начин, по който нещата могат да бъдат направени различно 

и да се оси гу ри ка чес т ве но об ра зо ва ние. Ако училищното ръководство има дългосрочна 

приобщаваща визия, то мо же да осигури не об хо ди ми те чо веш ки ре сур си и специалисти чрез:

�  пуб лич ни сред с т ва (нормативи, средства и др.);

�  ин ди ви ду ал но на би ра не на сред с т ва (да ре ния, ко лед ни базари и т.н.);

�  кор по ра тив но на би ра не на сред с т ва (да ре ния, тър го ве, рек ла ма, от да ва не под на ем на 

по ме ще ния, тех ни ки, кор по ра тив ни про дук ти, от с тъп ки, про мо ция, доб ро вол чес т во и др.);

�  до пъл ни тел ни учи лищ ни дей нос ти (от да ва не под на ем на обо руд ва не, дет с ки пло щад ки, 

ра бо тил ни ци или дру ги по ме ще ния, кур со ве за обу че ние и др.);

�  да ри тел с ки фон до ве (без въз мез д ни сред с т ва, суб си дии);

�  Ев ро пейс ки съюз (струк тур ни фон до ве, опе ра тив ни прог ра ми, прог ра ми за уче не през це-

лия жи вот).
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III.1.2. Сът руд ни чес т во меж ду учи ли ще то и се мейс т во то

Опи тът от прак ти ка та пот вър ж да ва, че доб ра та вза им на ко му ни ка ция оказ ва по ло жи-

тел но въз дейс т вие вър ху по ве де ни е то на де ца та в учи ли ще.

Важ но
Важ ни са ин ди ви ду ал ни те фор ми на ра бо та с ро ди те ли, ка то:

�  пре дос та вя не на важ на ин фор ма ция за учи ли ще то при смя на на учи ли ще 

и/ или прог ра ма в кла са;

�  пе ри о дич на ин фор ма ция за нап ре дъ ка на де те то, в уче не то и по ве де ни е то;

�  пре дос та вя не на ин фор ма ция от нос но ро ди тел с ки те сре щи.

Пол зи за ро ди те ли те, които ра бо тят съв мес т но с учи ли ще то:

�  по лу ча ват ин фор ма ция за по ве де ни е то на де те то в учи ли ще, ка то имат 

въз мож ност та да го срав нят с поведението му вкъ щи;

�  по лу ча ват ин фор ма ция за пси хо ло ги чес ко то раз ви тие на де те то/ученика;

�  при не об хо ди мост, мо же да по лу чат по мощ и от учи те ля, във връз ка с 

проб ле ми те на де те то;

�  из г раж да се до ве рие на ро ди те ля към учи те ля и учи ли ще то ка то сис те ма;

�  учи те лят пре дос та вя на ро ди те ля об рат на връзка за де те то, с цел пре-

дот в ра тя ва не на проб ле ми.

Пол зи за учи те ли те, ко и то имат активни и желаещи да сътрудничат ро ди те ли:

�  при до би ват пред с та ва за се мей на та сре да, на чи на на жи вот и на чи на на 

въз пи та ние от стра на на ро ди те ли те;

�  по лу ча ват наг лед на ин фор ма ция от нос но проб ле ми те на де те то по от но-

ше ние на здра ве то и проб ле ми те;

�  могат да по мог нат на де цата да по доб рят адап ти ра не то си към учи ли-

ще, ко га то поз на ват проб ле ми те вкъ щи;

�  пре дот в ра тя ва не на учи лищ ни проб ле ми;

�  ин ди ви ду а лен под ход към уче ни ка;

�  подкрепени от родителите вкъщи, усилията на учи те ли те укрепват, 

особено когато родителите знаят как да помогнат на детето с ученето 

или за справянето с проблемите, които има в училище.
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Пре дим с т ва от сът руд ни чес т во то със се мейс т во то и де тето:

�  Ко га то де те то съ дейс т ва оп ти мал но, то чув с т ва под к ре па в учи ли ще, как то и по ви ша-
ва устойчивостта си към ситуации на стре с.

�  В се мей ни те проб ле ми ро ди тел с ка та „гри жа” мо же да бъ де за ме не на, ако де те то се до-
ве ри на учи те ля въз ос но ва на доверието на ро ди те ли те към учителите.

�  Ус пе хът на де ца та се по доб ря ва, ако ро ди те ли те учас т ват в раз ре ша ва не то на учи лищ-
ни проб ле ми.

Ба ри е ри и преч ки в сът руд ни чес т во то меж ду се мейс т ва та и учи ли ща та:

�  Прин ци пи те на въз пи та ние се при ла гат от ро ди те ли те и учи те ли те.

�  Нис ко то со ци ал но-кул тур но ни во на се мейс т во то и про из ти ча щи те от не го проб ле ми.

�  На ли чие на не до ве рие в се мейс т во то.

�  Ро ди те ли те се стра ху ват от кри ти ка на въз пи та тел ни те им ме то ди.

�  Учи те ли те се стра ху ват от не ус пех при ра бо та с де те то, как то и от кри ти ки те към 
ра бо та та си.

�  Де фи цит на вре ме.

�  Страх от раз ли ча ва щи се въз г ле ди и раз лич ни под хо ди към де те то.

�  Ин ди ви ду ал на и се мей на ис то рия на ро ди те ли те.

�  Лип са на под к ре па за учи лищ но то и се мей но сът руд ни чес т во от учи лищ но то ръ ко вод с т во.

Фор ми на сът руд ни чес т во

ü  Ден на от во ре ни те вра ти за ро ди те ли и де ца. Сре щи на ро ди те ли, де ца и клас ни 
ръ ко во ди те ли, учи тел с ки със тав и ръ ко вод с т во  на учи ли ще то – по каз ват се при ме ри за 
тях на та ра бо та, стил, про ек ти и т.н.

ü  Ден на от во ре ни вра ти за ро ди те ли те. Сре щи на ро ди те ли те с кла сен ръ ко во ди тел 
или дру ги пре по да ва те ли, на които се обсъждат в не фор мал на об с та нов ка ус пе хи те и проб-
ле ми те на де те то. Пре по ръ чи тел но е ро ди те ли те да при със т ват по вре ме на уро ка, как то 
и да учас т ват в учеб ни те ча со ве.

ü  Пис ма до ро ди те ли те. Ро ди те ли те вед нъж ме сеч но по лу ча ват ин фор ма ция за ус пе ха на 
де ца та си в учи ли ще. Та зи фор ма на ин фор ма ция има мно го по ло жи тел но въз дейс т вие вър ху 
по ве де ни е то на уче ни ци те в учи ли ще и на сър ча ва не то на вни ма ни е то на ро ди те ли те към 
учи лищ ния жи вот.

Пис мо то съ дър жа и по ло жи тел но пос ла ние и информация за то ва, как во е нап ра ви ло де те то, 
кол ко ус пеш но е би ло, но съ що та ка как ви проб ле ми из пит ва де те то, по кой пред мет се нуж дае 
от по мощ, къ де тряб ва до пъл ни те лна помощ и т.н. Та зи фор ма на сът руд ни чес т во е ефек тив на 
и пре ван тив на. По то зи на чин трудностите и не ус пе хи те мо гат да бъ дат ре ше ни пре ди окон-

ча тел на та оцен ка на уче ни ка как то в края на сро ка, та ка и в края на учеб на та го ди на.
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ü  Редовни разговори с родителите. Ед на от фор ми те на сът руд ни чес т во с ро ди те-

ли те са ре дов ни те те ле фон ни раз го во ри. Де те то е наясно, че класният ръководител е в 

ре дов ен кон такт с ро ди те ли те и ги ин фор ми ра за съ би тия, слу чи ли се в учи ли ще. За та зи 

фор ма е не об хо ди мо пред ва ри тел но спо ра зу ме ние с ро ди те ли те. Важ но е учи те ли те ре дов-

но да ин фор ми рат ро ди те ли те не са мо в оп ре де ле ни слу чаи, но и за проб ле ми те и ус пе ха на 

уче ни ка. На сър ча ва не то на все ки нап ре дък е най-сил ни ят мо ти ви ращ фак тор за уче ни ка и 

не го ва та ра бо та в учи ли ще.

ü  Уче ни чес ки бе леж ник. Ве ро ят но най-чес та та фор ма на „сът руд ни чес т во” меж ду учи ли-

ща та и се мейс т ва та е уче ни чес ки ят бе леж ник. Та зи фор ма на сът руд ни чес т во е най-оп-

рос те на та, но ве ро ят но е и най-мал ко ефек тив ната. Чес то ин фор ма ци я та, въ ве де на от 

учи те ля в бе леж ни ка на уче ни ка, е пред мет на по ве де ние вкъ щи, ко е то на прак ти ка обез с-

мис ля труд на та пе да го ги чес ка ра бо та на учителя. Чес то за бе леж ки те в бе леж ни ка гу бят 

сво я та те жест.

По-ряд ко сре ща ни фор ми на сът руд ни чес т во

ü  Родителски кът. То ва е учи лищ на та зо на на ро ди те ля, не що меж ду ча кал ня, клуб или 

биб ли о те ка, мяс то, къ де то ро ди те ли те ча кат де ца та си, мо гат да се срещ нат с учи-

тел на не ут рал но прос т ран с т во.

ü  Ро ди тел – гот вач на де ня. Ро ди те лят гот ви лес на за при гот вя не хра на за ед но с де ца та.

ü  Съв мес т но че те не. Ро ди те ли те че тат под б ра ни кни ги за ед но с де ца та; на съв мес т на 

сре ща де ца та, ро ди те ли те и учи те ли те об съж дат про че те но то.

ü  Дай те на учи ли ще то три ча са. Ро ди те ли те са по ка не ни да пре ка рат 3 ча са в учи ли-

ще по вре ме на учеб на та го ди на, през ко и то учи ли ще то ор га ни зи ра нап ри мер бри га да, 

спор тен ден и т.н., къ де то ро ди те ли те ще бъ дат ак тив ни учас т ни ци за ед но с де ца та.

ü  Сте но пис. Ро ди те ли те ра бо тят за ед но с де ца та вър ху про из ве де ние по да де на те ма, 

фо нът мо же да бъ де сте на или дру га по вър х ност, мо же да бъ де де ко ра ция по те ма.

ü  Ве чер ни иг ри. Тур нир за съв мес т ни от бо ри в нас тол ни иг ри на карти и др.
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Таблица 3. При об ща ващ под ход с из ли за не из вън учи лищ на та сре да (спо ред Ма тей чек, 2004 г.)

№
Ли це от ключо во зна

че ние
Ход на по ла га ни те гри жи Пре дим с т ва Не дос та тъ ци

1 Кла сен ръ ко во ди тел На бор от пе да го ги чес ки 
про це ду ри за ре ша ва не на 
проб ле ми в клас на та стая
(Ми ни мал на по ли ти ка)

�  под ход, из к л ю ч ващ стиг
ма ти за ция;

�  включва не на це лия екип в 
ре ше ни е то – из пол з ва се 
ес тес т ве на та сре да на 
уче ни ка;

�  посла бо ин тен зи вен, спе
ци а ли зи ран под ход (брой 
де ца в кла са и т.н.);

�  не об хо ди мост от чо веш ки 
ре сур си;

2 Учи те ли/ро ди те ли Ин тег ри ран уче ник �  спе ци а ли зи ран под ход – 
из пол з ва се ес тес т ве на
та сре да на уче ни ка; 

�  сът руд ни чес т во меж ду 
ек с пер ти и ро ди те ли;

�  ли це, обект на стиг ма ти
за ция;

�  учас тие са мо на ин тег ри
ра но ли це;

�  не об хо ди мост от чо веш ки 
ре сур си;

3 Ро ди те ли/учи тел Ин тер вен ции, во де ни от 
пси хо лог или спе ци а лен пе
да гог 

�  из пол з ва се ес тес т ве на
та сре да на уче ни ка;

�  се ме ен по тен ци ал;

�  сът руд ни чес т во;

�  не дос та тъч но сът руд ни
чес т во с ро ди те ли те;

�  не дос та тъч ни уме ния на 
ро ди те ля (тър пе ние и т.н.);

4 Ек с перт в цен тъ р за
медицинска под к ре па

�  ин ди ви ду ал на или гру по ва 
те ра пия;

�  спе ци а ли зи ра на по мощ в 
учи ли ще;

�  мяс то за ди аг нос ти ци ра
не и оцен ка;

�  ин ди ви ду а лен под ход;

�  изис к ва мно го вре ме;

�  те ра пев тич на та ин тен
зив ност на ин тер вен ци я та;

5 Екип по при об ща ва
не то

�  об ра зо ва тел ни те и про
фе си о нал ни те дей нос ти 
са свър за ни;

�  сът руд ни чес т во;

�  вза им на ин фор ма ция;

�  всич ки спо ме на ти пого ре;

�  съв мес т но обу че ние за
ед но с це ле на со че на про
фе си о нал на гри жа;

�  изис к ва вре ме, про фе си о
нал ни, фи нан со ви ре сур си;

�  не дос та тъч на необходи
мост от ин тер на ци о на
ли за ция с фи ло со фи я та на 
при об ща ва не то;

6 Ме ха низ ми за по ла га не 
на ежед нев ни гри жи

�  спе ци а ли зи ра ни ин ди ви ду
а ли зи ра ни под хо ди;

�  ин тен зив на ин ди ви ду ал на 
и гру по ва те ра пия;

�  кон такт с де ца и се мейс
т во;

�  ин ди ви ду а лен, спе ци а ли
зи ран под ход;

�  ин тен зи тет на на ме са та;

�  час тич но от с т ра ня ва не 
на ро ди те ли те при ин тер
вен ции;

7 Цен т ро ве за рехабили
тация – дъл гос роч на 
ста ци о нар на гри жа

Ин тер вен ци я та се осъ щес
т вя ва в спе ци а ли зи ра но 
учи ли щеин тер нат.

�  ин ди ви ду а лен, спе ци а ли
зи ран под ход;

�  от де ля не от чес то не
под хо дя ща сре да;

�  стая за свиж да ния със 
се мейс т во то.

�  де те то е от де ле но от се
мейс т вото – зак лей мя ва не 
на проб ле мен ин ди вид;

�  проб ле ми, връ ща щи се към 
на чал ния клас.
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III.1.3. При ме ри от прак ти ка та

За да пре дос та вим най-близ ка та пред с та ва за кон к рет ни те слу чаи, с ко и то сме се сре ща ли 

в на ша та прак ти ка, не за ви си мо да ли ка то от дел ни ли ца или ка то екип от спе ци а лис ти, ще пред-

с та вим ня кои от след ни те при ме ри от прак ти ка та и все об х ват ни те уси лия за ре ша ва не то им:

1.3.1 Слу чай 1 – Бяг с т во от учи ли ще

Чет вър ток лас ни кът Алекс по вре ме на час по фи зи чес ко въз пи та ние и спорт иг рае фут бол 

със своя клас. В един мо мент децата се сбиват по ра ди оби да сре щу про тив ни ка. Уси ли е то на 

учи те ля да се на ме си не за бав но и да раз ре ши конфликта за вър ш ва с ис те ри чен из б лик от страна 

на Алекс, кой то от п ра вя вул гар ни оби ди и към учи те ля, от с куб ва се  и из тич ва до ог ра да та на 

учи ли ще то, прес ка ча я бър зо, без учи те лят да има въз мож ност да ре а ги ра. Уче ни кът тръгва по 

ули ци те на на се ле но то мяс то. То ва ни ко га до се га не се е случ ва ло пре ди, уче ни кът ра бо ти доб-

ре в клас, по ду ми те на учи те ля е зас лу жа вал пох ва ли. Той е уче ник със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни 

пот реб нос ти, из пит вал е труд нос ти в уче не то, но се спра вя мно го доб ре в ма те ма ти ка та. 

Та зи си ту а ция е ре ше на от клас ния ръ ко во ди тел заедно с учи те ля по фи зи чес ко въз пи та-

ние. Ин фор ма ци я та за случилото се е све де на до зна ни е то на специален педагог, но той все 

още не се е на ме сил. Тъй ка то по-го ля ма та сес т ра ве че е пре ми на ла в го рен курс и се мей на-

та сре да е поз на та и си гур на, тази ситуация е сметната за еднократна криза. През пе та та 

го ди на по доб ни си ту а ции за поч ват с 1-2 ме се ца за къс не ние. 

Пос те пен но слу ча ят за почва да се раз п ли та. По ини ци а ти ва на спе ци а лен пе да гог мне ние 

дават бив ши те и нас то я щи те учи те ли на две те де ца. За по-го ля ма та сес т ра се твър ди, че 

е из па да ла в по доб ни със то я ния, свър за ни с до ри су и цид ни мис ли. Специалният педагог, в тяс-

но сът руд ни чес т во с учи лищ ния пси хо лог, из ра зява пред по ло же ние, че де те то тряб ва да бъ де 

наб л ю да ва но. Клас ни ят ръ ко во ди тел и дру ги учи те ли, включи тел но по фи зи чес ко въз пи та ние, 

са по съ вет ва ни да се оба дят на про фе си о на лист вед на га при въз ник ва не на по доб на си ту-

а ция, както и че не тряб ва да по ви ша ват тон на де те то и да го на каз ват, тъй ка то та ка 

за дъл бо ча ват проб ле ма. Тъй ка то мом че то ра бо ти мно го уси ле но по то ва вре ме и има  мно го 

доб ро по ве де ние, та ки ва вне зап ни из б ли ци не се впис ва т в нор мал но то му поведение. Раз би ра 

се, ро ди те ли те са на яс но с вся ка си ту а ция, но не виж дат ни що стран но. По тех ни твър де ния, 

в къ щи от вре ме на вре ме из ли за на вън за един час, ус по ко я ва се и се връ ща.

Си ту а ци я та се повтаря от но во след 3-месеца: в го ля мото меж ду ча сие след час по фи-

зи чес ко въз пи та ние и спорт, сти га се до сби ва не. Учи те ли те не за бав но викат училищния 

пси хо лог. Пси хо ло гът води разговор с мом че то. На мом че то не е на ло же но на ка за ние, но се 

п ра ви опит да му се по мог не да раз бе ре по-доб ре как во се случ ва в си ту а ци я та. От но во оба-

че се сти га до бяг с т во. Пси хо ло гът от к рива мом че то и бав но ус та но вява кон такт с не го, 

тъй ка то все още би ло го то во да бя га. Нак рая мом че то се връ ща в учи ли ще. След ва по-за-

дъл бо чен разговор, то зи път мно гос т ра нен. Като първа стъпка е необходимо момчето да 

се успокои и да получи по мощ във връз ка с кри за та. Ус та но вен е кон такт с ро ди те ли те. На 

след ва щия ден, със съг ла си е то на Алекс, се про ве жда дискусия с класа, клас ния ръ ко во ди тел 

и училищния пси хо лог. В спо кой на об с та нов ка и с общи уси лия всички заедно се опитват да 

изяснят ситуацията и да намерят причините за възникване на конфликта и чувствата, които 

са го предизвикали. Де ца та са от к ри ти и говорят от к ро ве но. В следствие на предприетите 

действия учениците получават обяснение на ситуацията и насоки какво да правят, с кого да 

се свържат и др., ако подобна криза се повтори. 
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В съ що то вре ме в класа се въвежда практика в началото на деня в рамките на 10 ми ну ти 

клас ни ят ръ ко во ди тел и учениците да говорят за своите чувства. Установява се, че проб ле-

мът се пов та ря, ко га то е на ли це пре то вар ва не на де те то. С ро ди те ли те се про ве жда среща 

с учас ти е то на ди рек то ра и спе ци а ли зи ран екип (спе ци а лен пе да гог, пси хо лог, клас ния ръ ко во-

ди тел, пе да го ги чес ки съ вет ник), на която вземат решение за пред п ри е ма не на об щи мер ки, и 

съвместни дейности и на ниво училище и у дома. Ро ди те ли те изразяват готовност и желание 

за раз ре ша ва не то на проб ле ма. Те са пре дуп ре де ни и ин фор ми ра ни за бе зо пас ност та на де те-

то и не об хо ди мост та от по-на та тъш ни дейс т вия, ако проб ле мът не бъ де от с т ра нен (по се-

ще ние в цен тър за об щес т ве на под к ре па, при пси хи а тър). Пос те пен но чув с т ва та на Алекс за 

ма ло цен ност, дет с ки те стра хо ве и стра хо ве те от получаване на под к ре па и ре дов ни сре щи 

с пси хо лог излизат на дне вен ред. В клас на та стая де ца та са мог ли да ре а ги рат не за бав но 

(осо бе но ня кои мо ми че та) и е би ло въз мож но да го спрат, ус по ко ят и проб ле мът да от шу ми 

във вре ме то. Вече проб ле мът от дав на е раз ре шен, от шу мял, не се наб л ю да ва ре ци див на аг-

ре си я та. След като получава не об хо ди ма та под к ре па, Алекс се  успокоява.

1.3.2 Слу чай 2 – Су и цид но по ве де ние 

Мом че  на въз раст де вет го ди ни спи ра да учи и гу би ин те рес към учи ли ще в про дъл же ние 

на ня кол ко ме се ца. Де те то е мно го доб ро мом че с при мер но по ве де ние от ста бил но се мейс-

т во. За поч на да вло ша ва ус пе ха си и учи те лят по ма те ма ти ка за бе ляз ва проб ле ма, той ка то 

уче ни кът пос ти га от лич ни ре зул та ти пре ди то ва. Пър во на чал но с уче ни ка са про ве де ни ня-

кол ко раз го во ра за на сър ча ва не, прид ру же ни с крат ки бе се ди в училищния ко ри до р. 

След ня кол ко сед ми ци уче ни кът изпраща имейл на учи те ля си. Следват мно гоб рой ни крат-

ки съ об ще ния по елек т рон на та по ща, които сиг на ли зи ра т на учи те ля, че не що се случ ва. След 

ня кол ко имейла уче ни кът да ва сиг нал, че мис ли за са мо у бийс т во. Той моли мно го дис к рет но да 

се срещ не на са ме с учи те ля, кой то ви на ги му е по ма гал и му е оказ вал под к ре па. На сре ща та 

учи те лят ус та но вява, че със то я ни е то е се ри оз но. Уче ни кът е блед, го во ри мно го раз д раз не-

но, тъ жен, деп ре си ран, не знае как во се случ ва с не го, но спо де ля, че стра да от то ва от дъл го 

вре ме и се вло ша ва, не мо же да спи и т.н. Уче ни кът спо де ля, че не знае да ли мо же въ об ще да 

се при бе ре вкъ щи. 

Учи те лят, със съг ла си е то на уче ни ка, тър си по мощ от училищния пси хо лог. Меж дув ре-

мен но пре по да ва те лят се свър з ва с глав ния учи тел и с клас ния ръ ко во ди тел. Те вед на га съ-

об ща ват на ро ди те ли те за мис ли те на де те то им. Тъй ка то до маш на та сре да е бе зо пас на и 

ро ди те ли те са гри жов ни, пър во се про вежда среща с ро ди те ли те, за да им се обяс ни по-доб ре 

как во из пит ва тях но то под рас т ва що де те и как да ре а ги рат на те зи чув с т ва. Из гот вен е 

про то кол, нап ра ве ни са пре по ръ ки и е ор га ни зи ра но по се ще ние при ле кар. Вре мен но то ле че-

ние, как то и по доб ря ва не то на до маш на та сре да водят до по доб ре ние на със то я ни е то на 

мом че то. Ро ди те ли те ак тив но ко му ни ки рат с учи ли ще то, с те че ние на вре ме то се оказ ва, 

че ста ва ду ма и за ре ак ция във връз ка с ба ба та на мом че то, ко я то е на смър т но лег ло, как то 

и за стра ха от не ус пех, от гим на зи я та и дру ги при чи ни. Следват ня кол ко се сии с учи ли щния 

пси хо лог, под к ре па и прид ру жа ва не на де те то, ка то академичният ус пе х е пос та вен на за ден 

план спря мо пот реб нос ти те на де те то. Вследствие на предприетите действия по ло же ни е-

то се подобрява и успокоява, а мом че то се връща към нор мал ния си жи вот. Бър зо то и тяс но 

сът руд ни чес т во меж ду учас т ни ци те се оказ ва от голяма пол за.
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1.3.3 Слу чай 3 – Смърт на май ка та 

Те ле фо нът звъ ни, сек ре та рят пре къс ва педагогическия съ вет след на то ва рен те ле фо нен раз-

го вор. Ба ща та се оба дил в учи ли ще, за да по тър си сво е то мал ко мом че Андрю във връз ка със 

смър тен слу чай у до ма. То ва се случ ва на Ни кул ден, май ка та на момчето би ла теж ко бол на от 

рак. Ди рек то рът ка ни ба ща та в учи ли ще то ра но сут рин та, ка то бър зо прик л ю ч ва пе да го ги-

чес кия съ вет и след то ва се свър з ва с ек с пер тен екип (спе ци а лен пе да гог, пси хо лог, кла сен 

ръ ко во ди тел). Всич ки се обе ди ня ват око ло мно го чув с т ви те лен под ход. На клас ния ръ ко во ди-

тел е пос та ве на за да ча та да ин фор ми ра вни ма тел но ро ди те ли те на дру ги те де ца и сут рин-

та да нап ра ви сре ща с де ца та във връз ка с въз ник на ли те съ би тия. 

Мом че то не ид ва на учи ли ще, но ба ща му по лу ча ва го ля ма под к ре па от еки па, съ бе сед ват 

за ед но. След ва що то за се да ние е до го во ре но след пог ре бе ни е то, ко га то е пос тиг на то съг ла сие 

за след ва щи те стъп ки след връ ща не то на мом че то в учи ли ще. Мно го сил на та съп ри час т ност 

и по мощ та на ро ди те ли те на дру ги те уче ни ци и съп ри час т ност та на съучениците по магат 

за адап ти ра не то на мом че то след връ ща не то му в учи ли ще. С ба ща та е уговорено да дава ре-

дов на информация по електронен път за то ва как мом че то ре а ги ра у до ма и да по лу ча ва  ин фор-

ма ция от клас ни я ръ ко во ди тел как во се е слу чи ло в учи ли ще , ви на ги с ко пия до дру гите чле но ве 

на еки па. Пър во на чал но на мом че то не е пре дос та ве на кон к рет на под к ре па. Екипът счита за 

важно да запази стабилността на учебната програма в класа и да не се отваря темата за 

смъртта на майката, но да се вземат мерки, съобразно потребностите на детето. 

Три ме се ца след смърт та на май ка та, мом че то е включено в мал ка гру па по арт те ра пия 

в учи ли ще. Арт те ра пи я та про дъл жа ва 18 ме се ца. През ця ло то вре ме всич ки са в кон такт. 

Всич ки учас т ни ци в про це са обсъждат за ед но, ако не що по доз ри тел но се случи вкъ щи или в 

учи ли ще. Ба щата на момчето полага много усилия и получава ука за ния от нос но евен ту ал ни-

те труд нос ти и нуж ди на де те то. Мом че то по лу чава ежед нев на емо ци о нал на и спе ци фич на 

под к ре па от клас ния ръ ко во ди тел, кой то ре дов но кон так ту ва с те ра пев та, как то и със спе-

ци а лис ти, и про веж да кон сул та ции с тях. Кур сът на те ра пи я та съ що е ко ор ди ни ран. По-къс но 

ба ща та съз да ва но во се мейс т во, мом че то учи в гим на зи я та с до бър ус пех и има две по-мал ки 

сес т ри. До ри днес се мейс т во то кон так ту ва с учи ли ще то и мо же да се гор дее с пре жи вя ло то 

трав ма, но сме ло мом че Андрю.
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III.1.4 Все об х ват на сис те ма на при об ща ва що учи ли ще

Being - needs

Inclusive work in the school environment requires complexity: support for D-and B needs (Maslow), 
communication of feelings and needs (Rosenberg), development of expert teams, expressive programs 
including therapy, facilitating learning (Rogers) intergenerational activities and trainings of pupils.

Да бъдеш – потребности

При об ща ва ща та ра бо та в учи лищ на та сре да изис к ва ком п лек с ност: под к ре па на 

потребностите (Мес лоу), спо де ля не на чув с т ва и нужди (Ро зен берг), сформиране и раз ви тие 

на ек с пер т ни еки пи, въвеждане на специални програми, включващи терапевтична работа, 

подкрепящи обучението (Роджърс) дейности и обучение на ученици.

Улес ня ва не на обу че ни е то в екип:

�  Ра бо та в екип, рефлексия в края на уро ка, са мо о цен ка.

�  Сво бо да  и от го вор ност  на уче ни ци те в обу че ни е то.

�  Рефлектиращи и под по ма гащи от но ше ни я  ка то ре сурс за под к ре па на уче ни ци те.

Дефицити – потребности

Пре ван тив но обу че ние и дей нос ти:

�  Обу че ние меж ду по ко ле ни я та – 3 по ко ле ния (де ца от на чал но и сред но учи ли ще и въз рас т ни);



Експресивна приобщаваща програма в началното училище

109

�  Пре ван тив ни обу че ния (пред ко лед ни, про летни, във фер ма та, меж ду по ко ле ни я та ...);

�  Гри жа за учи лищ на та гра ди на с Мал кия принц и др.

Ек с п ре сив на ра бо та:

�  Пре ван тив на творческа дейност с це ли кла со ве (2 ча са сед мич но);

�  Те ра пев тич на ра бо та с де ца – ин ди ви ду ал на и гру по ва творческа или музикална те ра пия 

(1 час сед мич но по вре ме на обу че ни е то).

Приобщаващ екип и работа в мрежа

�  Редовни срещи на експертния екип в училище (специален педагог, психолог, педагогически 

съветник, терапевт, директор…).

�  Работа в мрежа и сътрудничество с консултативни центрове, полиция, социални 

работници, лекари и др.

� Участие в управлението, обучение на учители, тиймбилдинг, ефективна комуникация.

� SWOT анализ, срещи с родители, семинари.
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III.2. Работа в екип и формиране на житейски умения във всички учебни часове

„Доб ри ят жи тейс ки път е про цес, а не със то я ние на съ щес т ву ва не...” 
(Ро джърс, 1998 г.)

Из г леж да клас ни те ръ ко во ди те ли раз по ла гат са мо с мал ко вре ме, за да работят с уче ни-

ци те из вън учеб ни те ча со ве. Те чес то тряб ва да раз ре ша ват фор мал ни и бюрок ра тич ни проб-

ле ми, да съ би рат под пи са ни фор му ля ри или внос ки от ро ди те ли те, да ре ша ват ежед нев ни те 

проб ле ми, ко и то въз ник ват в клас на та стая. Чес то раз по ла гат с вре ме са мо през крат ка та 

по чив ка, ко га то тряб ва да се под гот вят за след ва щия час или по вре ме на по чив ка, за пи е не 

на во да или оти ва не до то а лет на та. Учителят жи вее на бър зи обо ро ти, с двой на за да ча – об-

ра зо ва тел на по вре ме на ча са, и въз пи та тел на – ви на ги или ко га то вре ме то поз во ля ва. Всич-

ки клас ни ръ ко во ди те ли поз на ват мно го доб ре чув с т во то на без по койс т во, ко га то не раз по-

ла гат с дос та тъч но вре ме, за да пре ми нат ця ла та учеб на прог ра ма, за що то тряб ва да раз-

ре ша ват дру ги проб ле ми и по ра ди то ва са про пус на ли ня кол ко ча са, през ко и то е тряб ва ло да 

пре по да ват. Те зи и дру ги по доб ни проб ле ми ежед нев но въз п ре пят с т ват клас ния ръ ко во ди тел.

Ето за що ре ших да нап ра вя не що ка то кла сен ръ ко во ди тел. За вър ших еже год на та ин ди ви ду ал-

на прог ра ма за раз ви тие на пре по да ва те ли те (Individuálny rozvojový program učiteľa – IRPU) и ак тив-

но за поч нах ра бо та по ре ша ва не то на въп ро са как да уп рав ля вам две те за да чи на об ра зо ва ни е то 

ди рек т но по вре ме на час. Как да се син х ро ни зи ра всич ко? Не са мо да пре по да ва ме и да да ва ме на 

уче ни ци те за да чи по ма те ма ти ка, а и та ка, че уро ци те да мо гат да бъ дат прос т ран с т во с по-

ви со ки ком пе тен ции, ко е то са ма та ма те ма ти ка приз на ва ка то мно го не об хо ди мо – сът руд ни чес-

т во, са мо о цен ка, ефек тив ност, при об ща ва не, при ем с т ве ност – то ва е всич ко за въз пи та ни е то. 

Се тих се за ед но изяв ле ние на Карл Ро джърс. „Как мо га да из ле ку вам или да про ме ня то зи чо век?” 

Днес бих ис кал да за дам то зи въп рос по раз ли чен на чин: „Как мо га да съз дам връз ка, ко я то то зи 

чо век мо же да из пол з ва за лич нос т но из рас т ва не?” Ка то учител ще пре об ра зу вам то ва изяв ле ние 

по след ния на чин: „Аз мо га да съз дам кла са та ка, че де те то да мо же да го из пол з ва за сво е то лич-

но из рас т ва не”. От го во рът на то зи въп рос е и екипната работа с уче ни ци, ко я то ми по мог на да 

при ве да ре ди ца важ ни учеб ни це ли в ед но. Гру по ва та ра бо та, как то за поч нах да я въз п ри е мам, бе-

ше са мо шаб лон, ма кар и мно го ва жен. Ще се опи там да въ ве да струк ту ра та и прин ци па на та зи 

ра бо та, как то ги раз к ри вам пред мо и те уче ни ци в кри тич на та въз раст на пу бер те та.

III.2.1. Цел та на ра бо та та в екип

Цел та на ра бо та та в екип, за съ жа ле ние, не е пре ди всич ко пре по да ва не на учеб на та прог-

ра ма. Тряб ва ше да го при е ма и най-ве че да го раз бе ра в на ча ло то. Ос нов на та цел на ра бо та та 

в екип, ко я то опис вам тук, е:

Да се обу ча ват уче ни ци те в по-ви со ки ком пе тен ции – да си сът руд ни чат ефек тив но, да 

уп рав ля ват дей нос ти те, да уп рав ля ват вре ме то, да правят рефлексия и да говорят за про-

це са, да уве ли ча ват мо ти ва ци я та си и да ра бо тят вър ху се бе си.

На сър ча ва не на со ци ал но то и лич нос т но то раз ви тие на уче ни ци те.

Ра бо та та в екип, спо ред мен, съ що во ди ка то вто ри чен ефект, до уве ли ча ва не на поз на-

ни я та на ученика по пред ме та. Пред по ла гам, че затвърждаването на ком пе тен ци и те, спо ме-

на ти по-го ре, в дъл гос ро чен план, да ва въз мож ност да се пред ло жи по-доб ро и по-ефек тив но 

пре по да ва не и мо ти ви ра не на уче ни ци те. 

От дру га стра на, ние неп ре къс на то тряб ва да от к ри ва ме, че ро ля та на учи ли ще то е не са мо 
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пре дос та вя не на об ра зо ва ние, но съ що та ка и пре ди всич ко да се об ра зо ват и да се по ма га на уче-

ни ци те, да се раз ви ват в хар мо нич ни лич нос ти (Сло ваш ки за кон за об ра зо ва ни е то 245/2008, § 2 

бук ви д, ж, § 3 м; § 4). Не е лес но да при е мем фак та, че пъ тят към зна ни е то во ди до фор ми ра не на 

лич ност. То ва всъщ ност е ос нов на та цел на то зи ди дак ти чен ме тод за ра бо та с уче ни ци в клас.

По практически и илюстративни причини, които извеждам от предмета, който преподавам – 

математиката – се опитвам да го направя разбираем, колкото е възможно повече. Раз би ра се, 

въз мож но е да се из пол з ва ед на и съ ща стра те гия по да ден пред мет, как то и вся ко ни во на 

об ра зо ва ние – за пър ви и вто ри клас в на чал но то учи ли ще, как то и в гим на зи я та.

Це ли ят прин цип на ра бо та в екип се със тои от ак ти вен уче ник, гру па и ин те рак ти вен учи-

тел-пос ред ник, чи я то за да ча е пре ди всич ко да въз п ри е ма и прих ва ща про це са, до ри да пра ви 

за бе леж ки по ня ко га, и при не об хо ди мост да се вър не в не го, с раз ми съл в края (нап ри мер след 

3-ми нут на за да ча, вся ка гру па мо же да бъ де по мо ле на да спо де ли как се раз п ре де лят за да чи те в 

гру па та или прос то да се по ка ни гру па, ко я то се е раз п ре де ли ла по не о би чай но ефи ка сен на чин, 

ка то по то зи на чин то ва слу жи за при мер и за об ра зо ва ни е то на дру ги те). Важ на и не за ме ни ма 

ро ля на учителя, най-мал ко в на ча ло то, е по ло жи тел на та под к ре па на най-мал ки те пос ти же ния 

и стъп ки. По ня ко га по ло жи тел ни те резултати тряб ва да бъдат отбелязани вед на га щом се по-

я вят, за да мо гат уче ни ци те да по лу чат въз мож но най-ак ту ал на обратна връзка.

III.2.2. Пра ви ла

Важ но   
Как то вся ка дру га ра бо та в гру пи, тук съ що има нуж да от соб с т ве ни пра ви-

ла. Те зи пра ви ла да ват на хо ра та усе ща не за си гур ност и уве ре ност, та ка че 

да зна ят как во мо гат да очак ват, до как во да до ве дат и как во се случ ва и при 

как ви об с то я тел с т ва. Обучението на уче ни ци те на прин ци па на дейс т вие и 

ре ак ция е ос нов на та об ра зо ва тел на ро ля на учи те ля. Ос вен то ва, на ис ти на 

по ма га за кон т ро ли ра не то на учеб ния час чрез уп рав ле ние на вре ме то. 

При ло шо раз п ре де ле но вре ме, част от уро ка се сък ра ща ва или про пус ка. Tова ще се от-

ра зи до из вес т на сте пен на вре ме то, на ча са, в най-ло шия слу чай ще пов ли яе вър ху край на та 

оцен ка, са моп ре цен ка, или ако учи те лят не мо же да пре дос та ви об рат на връз ка (ако звъ не цът 

поз въ ни, е доб ре да се ка же по не вед нъж, че днеш ни ят урок за вър ш ва и не е има ло въз мож ност 

за съв мес т на оцен ка или не е има ло вре ме за из с луш ва не на раз съж де ни я та ми). Гра фи кът съ-

що е ва жен, за да се на у чат уче ни ци те как ефективно да управляват времето си в бъдеще. 

Све то фа рът ня ма да спре на зе ле но за 10 ми ну ти, са мо за що то го во ри те, пре ди да пре се че те 

на пе ше ход на та пъ те ка. Да на у чиш де ца та как да ра бо тят във всич ки гра фи ци и рамки, ко и-

то жи во тът предлага, е по съ щес т во съ що то, ка то да ги учиш от нос но от го вор ност та за 

тех ни те дейс т вия и ра бо та, ко е то е мно го важ но. Ето за що, ако не що не се про ва ли, е доб-

ре да го по со чим и да ос та вим де ца та ре ал но да раз съж да ват: „Днес не ус пях ме да за вър шим 

навреме, мо же би след ва щия път, ко га то ще бъ дем поре зул тат ни”, или да за поч нем след ва щия 

час, ка то ус та но вим, за що не сме ус пе ли пре диш ния час. Съ що та ка, за да нап ра ви те гра фи-

ка въз мож но най-то чен, е доб ре да свик не те с пи са не то на точ ни те вре ме на, кол ко вре ме е 

пре ка ра но в час или да го про ек ти ра те през пла ни ра не то на дан ни.
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Пре дим но в на ча ло то уче ни ци те се раз де ля ха на гру пи за по-дъл го вре ме, след то ва има ха по-

мал ко вре ме за групова работа, и в край на смет ка се опи тах ме да обяс ним за що то ва се е слу чи ло. 

То ва, раз би ра се, оз на ча ва ше, че из гот вих ме не най-ре а лис тич ни те при ме ри, но де ца та на у чи ха за 

ефек тив ност та. След ва щия път бя ха по-вни ма тел ни по от но ше ние на раз де ля не то. Пред ло жих-

ме до ри да тег лим жре бий, ка то един уче ник ще ше да от го ва ря за под го тов ка та на всич ко то ва 

нав ре ме и да га ран ти ра, че бук ви те от име то са го то ви, и се на ми рат в ча ша в шка фа. Вед нъж в 

кла са въз ник на ха не пос ред с т ве ни кон ф лик ти и не бе ше въз мож но гру по ва та ра бо та да прик л ю чи 

по гра фик. За поч нах ме с нея след ва щия път в на ча ло то и от не са мо пет ми ну ти, за да за поч нем.

Ед но от пър во на чал ни те пра ви ла, ко и то сме въ ве ли за ефек тив на съв мес т на ко му ни ка ция, 

бе ше вди га не на ръ це. Ако ис ках да ка жа не що, тряб ва ше да вдиг на ръ ка  и ча ках, до ка то всич-

ки не вди га ха ръ це и се об ръ ща ха към мен. Аз го во рех са мо, ко га то всич ки мъл ча ха и гле да ха 

към мен. То ва се ока за мно го ефек тив но. По ня ко га, друг уче ник при зо ваваше за ти ши на, ко га-

то го во ря, или ко га то ня кой ис ка ше да ка же не що дру го, про це ду ра та бе ше съ ща та. Пос те-

пен но се на у чих ме да ис ка ме ду ма та още по-лес но, но при спаз ва не на прин ци па са мо ко га то 

всич ки слу шат и са обър на ти към то зи, кой то го во ри. Тряб ва ше да го прак ти ку ва ме за пър ви 

път и, раз би ра се, ус пе хът, ка къв то и да е той, тряб ва ше да бъ де оце нен. Мъл ча ни е то и слу-

ша не то бя ха из пол з ва ни и в окон ча тел ния де бат, но по ве че под роб нос ти ще бъ дат спо ме на ти 

по-къс но, ко га то се опис ва са мият кръг.

III.2.3.Струк ту ра та на ра бо та та по гру пи

Пред по ла га се, че ра бо та та по гру пи от не ма стан дар тен 45-ми ну тен уче бен час, но мо же да 

се адап ти ра към дру ги вре ме ви рам ки. Тъй ка то при ла гам та зи фор ма към моя час по ма те ма ти-

ка, се опит вам да ор га ни зи рам ра бо та по гру пи вед нъж сед мич но. За де ца та е ряд кост, а на мен 

то ва ми да ва вре ме да про дъл жа за дъл жи тел но то обу че ние. Осо бе но в на ча ло то, ко га то де ца та 

тряб ва да се на у чат да пра вят то ва ка то ця ло, не мо га да си поз во ля да гу бя по ве че вре ме. Ко га-

то най-нак рая ус пях да на ка рам де ца та да ра бо тят пра вил но, ус пях да го пра вя по-чес то, но мис ля, 

че вед нъж сед мич но е дос та тъч но. Де ца та бя ха раз въл ну ва ни през ця ла та го ди на и пос те пен но 

ста ва ха все по-мо ти ви ра ни да учат в гру по ви те ча со ве, и да учас т ват в са мо под го тов ка та.

Съ вет

 
Ос нов на та струк ту ра на уро ка е, как то след ва:

�  Ор га ни за ци он на част – увод ни ин с т рук ции, раз де ля не на де ца та на гру пи и 

за да ва не на за да чи те;

�  Ра бот на част – раз де ле ние на за да чи те в гру па, раз ра бот ва не, про вер ка на 

за да чи те;

�  Част за оцен ка (раз съж де ние) – раз по ла га не в кръг, раз ми съл вър ху ра бо та та 

в екип, ак тив ност, ефек тив ност, чув с т ва и об рат на връз ка от пре по да ва те ля.

В след ва щи те гла ви ще опи шем под роб но и три те час ти.

От об ра зо ва тел на глед на точ ка е важ но да се ка же, че вре ме то за под го тов ка, въ веж да не 

и раз де ля не по гру пи мо же да бъ де на пъл но све де но до ми ни мум и след то ва мо же да се съз да де 

по ве че прос т ран с т во за са ма та ра бот на част. Не е из к л ю че но из б ра ни ят уче ник да от го ва ря 

сам за уп рав ле ни е то на вре ме то и за под го тов ка та, до ри за от ра зя ва не то на ор га ни за ци я та 

на уро ка. То ва е въп рос на зря лост и гру по ва ди на ми ка.
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2.3.1 Въ веж да не, раз де ля не по гру пи и раз п ре де ля не на за да чи те

В на ча ло то на все ки час се го во ри мал ко. В иде ал ни те ус ло вия, кол ко то по-мал ко учи те лят 

тряб ва да го во ри (осо бе но по вре ме на ча са), тол ко ва по-ефек тив на е не го ва та ра бо та. В 

край на смет ка, не го ва та ду ма и об рат на връз ка са из к л ю чи тел но важ ни. За по-доб ро раз би-

ра не на струк ту ра та на уро ка е под хо дя що уче ни кът да из гот ви ил ю с т ра ти вен пла кат (вж. 

При ло же ние 1). Не за ви си мо от то ва е доб ре да на пи ше те то чен гра фик за ра бо та та, как то 

ка зах по-го ре, въз ос но ва на за паз ва не то в гра фи ка та (или чрез мул ти ме дий ния про ек тор) в 

на ча ло то на все ки урок. Ко га то встъп ва те в та къв час, доб ре е уче ни кът да обяс ни под роб но 

ра бо та та, очак ва ни я та, как то и въп ро са за ефек тив ност та на ра бо та та и раз п ре де ля не то 

на за да чи те в рам ки те на гру па та. Факт е оба че, че раз би ра не то на ефек тив ност та на дей-

нос ти те на гру па та е дъ лъг про цес.

След то ва в на ча ло то на все ки час се из гот вя гра фик, ка то уче ни ци те мо гат да бъ дат 

раз де ле ни на гру пи. Раз де ля не то на гру пи съ що е дру г въпрос. Оп ти мал ни ят брой в ед на гру па 

е три ма уче ни ци, но гру па от че ти ри ма съ що е под хо дя ща, в за ви си мост от ви да на за да ни е-

то. Има ня кол ко на чи на за раз де ля не:

1. Уче ни ци те се раз п ре де лят въз ос но ва на при я тел с т ва.

2. Уче ни ци те се раз п ре де лят от учителя.

3. Уче ни ци те се раз п ре де лят на слу ча ен прин цип, нап ри мер чрез тег ле не на жре бий.

По лу ча ва те по ве че мо ти ва ция, ако уче ни ци те се раз п ре де лят са ми, а не от учителя. В раз-

п ре де ле ни е то въз ос но ва на при я тел с т ва, как то в на ча ло то, ос та вих уче ни ци те да го нап ра-

вят са ми, а във вре ме то за раз ми съл стиг на ха до фак та, че съ що тряб ва да се опи тат да се 

раз де лят по раз ли чен на чин, за що то спо ред тях то ва е „нес п ра вед ли во”. Из бо рът на слу чай но 

раз п ре де ля не се ока за мно го ефек ти вен. Аз нап ра вих раз п ре де ле ни е то вед нъж, но то ва се ока за 

най-мал ко ефек тив но. Във все ки клас си ту а ци я та мо же да бъ де раз лич на и вся ко де ле ние има 

свой соб с т вен про цес на рас теж. В шес ти и сед ми клас бе ше мно го раз лич но, но и в два та слу-

чая ра бо те ше. Все още съ щес т ву ва въп ро сът как во ще ста не, ако ня кои гру пи ста нат твър де 

сил ни (сла би). Не об хо ди мо ли е да учим де ца та да по ма гат на по-сла би те? И два та ва ри ан та 

мо гат да се из пол з ват в гру по ва та ди на ми ка, оп ти мал но то е ко га то не ща та се про ме нят и 

уче ни ци те се раз п ре де лят на ро та ци о нен прин цип, за да мо гат да уп раж ня ват раз лич ния опит, 

кой то мо гат да на ме рят в жи во та. Ще се опи та ме да ка жем не що и за два та ти па:

�  Kомбинация от сла би и сил ни де ца – осо бе но по вре ме на раз ми съл, те мо гат да бъ дат 

уче ни и под к ре пе ни с ефек тив но и пра вил но раз п ре де ле ние на за да чи те и от го вор нос-

ти те. Де ца та най-ве ро ят но ще въз ло жат на най-сла би те за да чи те, а по ня ко га до ри 

най-труд ни те та ки ва. Но всич ко то ва мо же да се спо ме не в дискусията. След то ва 

уче ни ци те сти гат до фак та, че ка то гру па не ус пя ват да из пъл нят за да ча та и чес то 

се об ви ня ват по меж ду си. Във вре ме то за раз ми съл има на чин да се го во ри ди рек т но за 

ре ша ва не то на проб ле ма: „Фер ко се нуж дае от по ве че вре ме и полес на за да ча, ко я то да 

ре ши. Мо же би ще бъ де це ле съ об раз но си ли те да се раз п ре де лят пра вил но.” Мно го е важ-

но де ца та да се до ве дат до при об ща ва не то и да се спрат там. Ние сме един клас, един 

от бор. Все ки от нас има сил ни и сла би стра ни. Или ще се об ви ня ва ме един друг, ще се 

на ра ня ва ме, или ще се на у чим да се при е ма ме един друг. За чи та не то на на ши те раз ли чия 

е ключо ва ком пе тен т ност на днеш на та епо ха.
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�  Гру пи, ко и то се със то ят са мо от „сил ни” или от „сла би” ученици – не тряб ва да се 

под це ня ва то зи тип гру пи, въп ре ки че в моя опит, то ва е по-мал ко ефек тив но. По ня ко га, 

съз да вай ки по-сла ба гру па, учи те лят мо же да има уни кал на въз мож ност да обър не спе ци-

ал но вни ма ние на те зи де ца, да им въз ло жи по-прос ти за да чи, или да им обяс ни не об хо ди-

ма та част от учеб на та прог ра ма. То ва не е неп ре мен но ло шо, но за та зи цел не тряб ва 

да бъ де пра ви ло.

В края на та зи увод на част, учи те лят раз п ре де ля за да чи те. Обяс ня ва за да ча та ус т но, ка-

то на пис ва но ме ра на стра ни ца та от учеб ни ка или ка то по со чи ин тер нет стра ни ца.

2.3.2 Раз п ре де ле ние, ра бо та по гру пи и про вер ки

След ка то уче ни ци те се раз де лят и е за да де на гру по ва та за да ча, те се дят за ед но на ед-

но мяс то, в иде ал ния слу чай вся ка гру па се ди на из вес т но раз с то я ние от останалите групи. 

Под реж да не то на чи но ве те е про из вол но, съ що та ка е възможно ся да не на ки ли ма или на зе-

мя та – най-доб ро то за де ца та и спо ред за да ча та.

Уче ни ци те раз по ла гат с приб ли зи тел но 3 ми ну ти да раз п ре де лят за да чи те в рам ки те на 

гру па та. То ва е вре ме, ко га то те се за поз на ват със за да ча та и се опит ват да я раз п ре де лят 

съ от вет но, кол ко то се мо же по-доб ре. То ва е мно го важ на част от груповата работа, но от-

не ма мно го вре ме учениците да се научат на това. По ня ко га е доб ре учителят да стои в та зи 

част и да ги пи та ди рек т но как раз п ре де лят за да ча та или със ре до то ча ват раз съж де ни е то 

един с т ве но вър ху то ва. Съ що та ка е въз мож но да им се дадат ня кои пред ло же ния, от нос но 

раз де ля не то на гру пи, осо бе но ако де ца та са по-мал ки. Например, ако дадем за пример евен-

ту ал но на чи на, кой то дру га гру па из пол з ва, спо ред слу чая. Мо жем да до ба вим, че мо же те да го 

нап ра ви те или да опи та те по то зи на чин. Не е за дъл жи тел но уче ни ци те да бъ дат раз п ре де ля-

ни спра вед ли во – то ва оз на ча ва, че по-слаб уче ник ще нап ра ви са мо 2 уп раж не ния, а дру ги – 3. 

Или един уче ник са мо пи ше, друг брои или на ми ра дру ги дан ни и се кон сул ти ра с учи те ля. Има 

мно го на чи ни и ви на ги не дос та тъч но твор чес т во.

След 3 ми ну ти учи те лят спи ра уче ни ци те и ги на соч ва да за поч нат ра бо та по гра фик. 

Обик но ве но то ва е 15 ми ну ти за пред мет. То ва е част та, в ко я то уче ни ци те всъщ ност ра-

бо тят са ми по пред ме та – прак ти ку ват, но мо гат да на ме рят но ви ре ше ния или за да чи, да 

мо гат да учат са мос то я тел но, да на ме рят но ва ин фор ма ция, зна ния, нов ек с пе ри мент спо ред 

ин с т рук ци и те и т.н. Според мен, мно го от ча со вете в един уче бен ден са не дос та тъч ни и са-

мо 10% от пред с та ве но то съ дър жа ние мо же да бъ де пре по да де но. Убе ден съм, че в ефек тив но 

и ори ен ти ра но към уче ни ци те обу че ние мо же те да пре по да де те по ве че за 15 ми ну ти, от кол-

ко то през ця ла та сед ми ца. Да не го во рим, че уче ни кът мо же да нап ра ви по ве че за 15 ми ну ти, 

от кол ко то през ця ла сед ми ца на не мо ти ви ра но учене. По-къс но оба че, вре ме то на са ма та ра-

бо та мо же да бъ де удъл же но, ко га то уче ни ци те мо гат да ра бо тят по-ефек тив но. Мно го доб-

ре е уче ни ци те да не се на мес ват по меж ду си и да ра бо тят, без да по ви ша ват тон, въп ре ки 

че, раз би ра се, се нуж да ят от кон сул ти ра не, об щу ва не и въп ро си. До ри и за та ки ва под хо дя щи 

ус ло вия на ра бо та уче ни ци те тряб ва да се оце ня ват по меж ду си. През це лия про цес, ка то 

учител, съм на раз по ло же ние на уче ни ка.Той мо же да се свър же с мен, или да се кон сул ти ра с 

мен, по вся ко вре ме. Учи те лят оба че не тряб ва да раз го ва ря дъл го, ни то да се впус ка в дъл ги 

обяс не ния. Той тряб ва да от п ра ви крат ка бе леж ка, да по лу чи вдъх но ве ние, но да не раз к ри ва 

всич ки ре ше ния. Учи те лят тряб ва да има дос та тъч но вре ме, за да мо же да след ва про це са в 

гру пи те, на ко й то прави рефлексия в кръг в края на уро ка.
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След края на те зи 15 ми ну ти е доб ре да има го тов ност за бър за про вер ка. По ня ко га имам 

на пи са ни ре зул та ти на дъс ка та или чрез мул ти ме ди ен про ек тор. Ако за да ча та ня ма обичайно 

ре ше ние, а изис к ва об съж да не или пред с та вя не на ре зул та ти те, ще нап ра вя крат ка пре зен та-

ция, но се из би ра са мо ед на част, за да не се прос ро чи графикът. То зи тип гру по ва ра бо та не 

тряб ва да има ха рак тер на из ход на пре зен та ция, най-мал ко то не ди рек т но в ча са в рам ки те на 

гра фи ка. Ако е въз мож но да има те дву ча сов урок или раз ли чен гра фик, то га ва то зи тип ра бо та 

по гру пи мо же да бъ де подходяща. Ви на ги е доб ре да свър же те вся ка ра бо та с въз мож ност та 

за об ща оцен ка. Де ца та имат проб ле ми с оцен ка та на не ща та от един или два дни на зад, то ва 

е да леч за тях. Опит вам се да из бег на сис те ма та за оце ня ва не при мо и те уче ни ци, но мис ля, 

че е въз мож но тя да се свър же с гра фи ка най-мал ко то вре мен но, за мо ти ва ция. Съ що та ка не 

се опит вам да на ка рам уче ни ци те ми да се съ рев но ва ват или срав ня ват. В практиката си не 

съм имал ни как ви очак ва ния за оцен ка или срав не ние от мо и те тийнейджъри. По ня ко га до веж дах 

ра бо та та по гру пи до края, а пос ле ги оце ня вах по от дел но и гру па та ка то ця ло, ка то взе мах 

пред вид не са мо ре зул та ти те, но и про це са. Осо бе но ко га то се из вър ш ва оцен ка, е не об хо ди ма 

го ля ма сен зи тив ност, тъй ка то тя мо же да на ру ши це лия про цес и да сло жи край на уси ли я та на 

уче ни ка, за що то от го вор ност та се по е ма от учителя. Опи тах се съ що та ка да включа уче ни-

ци те в оцен ка та. Уче ни ци те тряб ва да се оце ня ват по ска ла та от 1 до 5 и съ що та ка да оце-

нят как во са на пи са ли. Не бе ше въп рос на оцен ка, но и де ца та, и ро ди те ли те има ха оп ре де лен 

при нос. Въп ре ки то ва е доб ре пър во да пре дуп ре ди те ро ди те ли те.

2.3.3 Рефлексия

Най-важ на та част от ця ла та ра бо та по гру пи е рефлексия на работата в кръ г. Аз лич но пред-

по чи там да се се ди в кръг. За целта имам ки лим и в шес ти клас, и в сед ми. Не е из к л ю че но да се 

пол з ват сто ло ве, но ор га ни за ци он но е по-изис к ва що и съз да ва по-голяма дистанция. Въп ре ки то-

ва, се де не то в кръг на зе мя та пър во на чал но е по-изис к ва що за спаз ва не на пра ви ла та за раз по ла-

га не в кръг. Ви на ги го во ри са мо един, а дру ги те слу шат и т.н. До ри и тук ги учих да се из с луш ват 

един друг, но ако уче ни ци те не мо гат да го во рят в кръг, мо га да ги пре къс на със зак л ю че ни е то, че 

днес не сме ус пе ли, и ще приключим работата в кръг преж дев ре мен но. По-под хо дя що е пос те пен-

но да се на у чат учениците как да „за се да ват” в кръг. В на ча ло то из пол з вах бър зи тех ни ки ка то 

нап ри мер: „Все ки по каз ва на ръ ка циф ра от 1 до 10, ко е то е оцен ка та за днеш на та ра бо та”. Ако го 

нап ра вят, ще го оце ня и ско ро ще се опи та ме да ка жем но ме ра и та ка мо жем да се спра вим, за 

да се из с луш ва ме в кръг. От но во ще оце ня доб ра та им ра бо та. Мо жем пос те пен но да до ба вяме 

един или два ма уче ни ци в то зи кръг, ко и то съ що ще ка жат как са ра бо ти ли и пос те пен но мо жем 

да до ба вя ме и още. По-къс но по ве чето от тях ще могат да правят устна самооценка и нак рая 

се на дя ва ме, че всич ки ще мо гат да се представят. В сво бод но то из ра зя ва не на чув с т ва и идеи 

обик но ве но не оп ре де ля ме ре да, кой и ко га го во ри, пред по чи та ме да го во рим чрез вди га не на ръ ка. 

Ако ня кои уче ни ци изоб що не го во рят, мо га да ги на сър ча пря ко: „Бе ти, за бе ля зах, че днес имаш 6, 

а пос лед ния път, при пом ням, бе ше 4, мис лиш ли, че днес пос тиг на по ве че?”. Груповата работа дава 

и въз мож ност да се дос тиг нат учениците, ко и то по принцип не го во рят. Те се нуж да ят от сме-

лост  и преодоляване на чув с т ви тел ност та от по соч ва не то по име и об ръ ще ни е то. Доб ре е да ги 

на у чим на времето, което им е определено, за да кажат това, което искат. Оп ти мал но е, ко га то 

мо гат да из ра зят сво и те мис ли, като спаз ват определеното време, за да пре дос та вят ос та на-

ло то вре ме на дру ги те. С вре ме то, ко га то на у чи ха увод ния кръг за чув с т ва та, до ба вих са мо о цен-

ка: „Оце ня вай те вся ка една от соб с т ве ните Ви ра бо ти/оценявайте ефек тив ността на Ва ша та 

ра бо та”. По-къс но гру пи те го во ре ха за ус пеш но и не ус пеш но из пъл не ни  за да чи. Важ но е оба че да 

во дим всич ки към от го вор ност та за се бе си и тех ния при нос към гру па та и да све дем до ми ни мум 

раз го во ра за дру ги те, ко е то е ти пич но за хо ра та. 
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Та ка: „Как оце ня ва те ра бо та та си днес по ска ла та от 1 до 10 и за що?”. Към то ва мо жем да до-

ба вим въп ро са: „Как во още бих те нап ра ви ли след ва щия път, за да по лу чи те още ед на точ ка?”. Има 

мно го въп ро си, раз ли чия, по е май те раз лич ни ком пе тен ции и за да вай те въп ро си по след ния на чин: 

„Как сът руд ни чих те днес/из пъл них те днеш на та си ро ля съг лас но уговорката и раз де ле ни е то в на-

ча ло то/как уп рав ля вах те вре ме то си?”. Ви до ве те въп ро си са спо ме на ти и в таб ли ца При ло же ние 1.

В края на кръ га учи те лят тряб ва да пре дос та ви на уче ни ци те об рат на връз ка, но пър во-

на чал но, по ра ди лип са на фо кус, са мо кра тък ак цент. Ето за що е доб ре да от ра зя ва те ус пе хи-

те или да за да де те въп рос. По-къс но учи те лят мо же да обоб щи: „Май къл, днес ва ша та гру па 

ра бо ти, без да се раз хож да в клас на та стая и да се на мес ва в ра бо та та на дру ги те, на ис ти на, 

то ва е су пер!” или „За бе ля зах днес, че всич ки вди га те ръ ка, ко га то имам нуж да от ти ши на, и 

то га ва имах въз мож ност та да го во ря без пре къс ва ния.” „Тре та та гру па не са мо на ме ри ре ше

ние, а до ба ви и ал тер на тив но ре ше ние.” „Джейн, днес, ка то ос та вим нас т ра на соб с т ве на та 

ти ра бо та, има ше въз мож ност да ока жеш съ дейс т вие и да на път с т ваш Жа нет при на ми ра не

то на ре ше ние от ней на стра на.” В края, пре ди звъ не ца, учителят бла го да ри на уче ни ци те за 

часа и учениците се връщат по чи но ве те си. Не е доб ре да се раз тя га вре ме то на вся ка це на, 

по-доб ре е уче ни ците да се вър нат на чи новете си в пос лед на та ми ну та от учебния час.

2.3.4 Зак л ю че ние или при нос към ра бо та та по гру пи

Пос лед на та част е най-труд на та. Не е въз мож но да се ка же или да се до ка же пол за та от един 

или друг ме тод/дей ност. То ва би изис к ва ло из чер па тел но из с лед ва не, но е дос та труд но да се раз-

г ра ни чи то ва, ко е то ще по мог не да се про ме ни по ве де ни е то на уче ни ци те, ра бо та та или ат мос-

фе ра та в час. По мое мне ние, то ва е пре ди всич ко връз ка та в изяв ле ни е то на Ро джърс, за което 

споменах в началото. То ва е връз ка та и по ло жи тел на та под к ре па на уче ник, но е мно го ин ди ви ду-

ал но. По та зи при чи на ще от бе ле жа са мо то ва, ко е то е при не се но в кла са ми. То ва е мо ят ли чен 

опит и мо же да не ра бо ти при дру ги уче ни ци. Ре ших да го нап ра вя бла го да ре ние на моя не пов то рим 

мен тор Дей вид, кой то ме пре ве де през прог ра ма та IRPU и по мог на да от к рия спо соб нос ти те си и 

уни кал ност та на мо и те уче ни ци. Та ка пи шех за мо я та гру по ва ра бо та през го ди на та:

Вед нъж сед мич но ние прос то ра бо тим по гру пи спо ред точ но то уп рав ле ние на вре ме-

то, фо ку си рай ки се вър ху ра бо та та на уче ни ци те и „жи тейс ки те” ком пе тен ции. Ка звам на 

учениците да се раз п ре де лят са ми, имат раз ре ше ние, раз чи там на тях. Пре ми навам към уро-

ка, мал ко сме нап рег на ти, за що то прос то ня мам ден. Де ца та съ об щават, че са се раз п ре де-

ли ли по вре ме на меж ду ча си е то чрез слу чай на се лек ция. Крат ко въ ве де ние, увод ни ин с т рук ции, 

раз п ре де ля не на за да ча та ... В рам ки те на 3 ми ну ти те тряб ва да се разберат кой как во има 

да пра ви и то га ва сме го то ви. Вся ка гру па ра бо ти по за да ча та си. В край на смет ка най-го-

ля мо зна че ние за мен е на шият кръг на зе мя та. Се дим с уче ни ци те в кръ га и раз миш ля ва ме в 

про дъл же ние на 10 ми ну ти: „Не ка все ки ка же, по ска ла та от 1 до 10, как оце ня ва ра бо та та на 

гру па та днес.” Опит вам се да раз бе ра да ли те мо гат да се из с луш ват един друг. В спо кой на 

ат мос фе ра кръ гът вър ви доб ре и де ца та спон тан но каз ват чис ло, и се из ра зя ват и дру ги те 

мне ния. Нак рая оце ня вам то ва, ко е то е за бе ля за но, и за вър ш вам уро ка с наг ра ди. Мо и те уче-

ни ци от шес ти клас, ко и то би ха „опи то ми ли” до ри де сет лъ ва и къ де то бит ки те и ви ка не то 

са ежед нев ни проб ле ми, вне зап но мо гат да при е мат ре да на вдиг на та та ръ ка, ко га то ис кам 

вни ма ние и ти ши на. И са мо та ка би ха мог ли да слу шат и да сед нат в кръг, а един уче ник с 

енер гия за че ти ри ма каз ва: „Ха ре сах ра бо та та днес, ма кар че съ жа ля вам, че на ру ших спо койс

т ви е то на вто ра та гру па в края, за що то свър ших ме пора но. Бих мо гъл прос то да им по мог на”. 
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То ва е ис тин с ко удо вол с т вие! Гру по ва та ра бо та про дъл жа ва през сед ми ца. Опи тът ми 

оба че по каз ва, как уче не то е про цес на рас теж, на мо е то и на де ца та бла го по лу чие. Не ста-

ва въп рос да ги учи те два пъ ти по ве че, кол ко то учител в дру го учи ли ще. Днес мо га да се дя 

с уче ни ци те и да ре ша проб ле ми те по меж ду им в кръ га, вся ка сут рин пре ди ча са или ко га то 

е не об хо ди мо. Те мо гат да слу шат. Мо га да пла ни рам с тях. Те мо гат да ра бо тят за ед но с 

уче ни ци, ко и то пре ди до ри не би ха мог ли да си пред с та вят, че ще сед нат до тях. Ня ма ни що 

чуд но, ко га то чо век ча ка, то ва е про цес. 

Таблица 4. Уп рав ле ние на вре ме то при ра бо та в екип

Вре ме Как во Опи са ние
5 ми ну ти За да ва не на за да ча За поз на ва не със за да ни е то.
3 ми ну ти Раз п ре де ля не на за да чи Вся ка гру па дискутира за раз п ре де ля не то на ра бо та та и процеса на 

работа.
15 ми ну ти Ра бо та в гру пи, ре зул та ти Гру па та из пъл ня ва за да ча та, ре ша ва за да ча та ефек тив но и кол ко то е 

въз мож но попра вил но, под го тов ка за оп ре де ля не на ре зул та ти те.
3 ми ну ти Про вер ка Про вер ка на ре зул та ти те и от бе ляз ва не на греш ки те
6 ми ну ти Ра бо та по греш ки те Из бор и опис ва не на греш ка та (приб ли зи тел но 1 ми ну та)
10 ми ну ти Рефлексия Кра тък прег лед на ра бо та та на де ца та:

1. Как са раз п ре де ли ли ра бо та та си? 

2. Как мо же да се опи ше сът руд ни чес т во то?

3. Как во пос тиг нах ме? 

4. Как ус пях ме да уп рав ля ва ме вре ме то си?

5. Как бе ше ко му ни ка ци я та в еки па?

3 ми ну ти Об рат на връз ка от учи те ля Оцен ка  на ра бо та та на учи те ля, той ще по со чи ня кои ин те рес ни фак ти 
за вся ка гру па.
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III.3. Експресивна програма

За поч не те бав но и се ос та ве те на те че ни е то

Та зи част от ръ ко вод с т во то пред ла га ек с п ре сив на прог ра ма с дей нос ти, ко и то тряб ва 

да спо мог нат за осъ щес т вя ва не то на при об ща ва що об ра зо ва ние. Тя се ос но ва ва на ми съл та 

за при об ща ва не: „То ва, ко е то е доб ро за де ца та със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти, е 

доб ро за всич ки де ца” (Ев ро пейс ка аген ция, 2005 г.).

Ня кол ко из точ ни ка твър дят, че дис фун к ци и те при де ца със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот-

реб нос ти не са един с т ве ни ят проб лем, кой то тряб ва да бъ де ре шен. Най-труд на та част е 

бор ба та с не у мес т но то со ци ал но по ве де ние и с емо ци о нал ни те проб ле ми. То ва по ве де ние пре-

диз вик ва нап ре же ние в кла са, ко е то мо же да до ве де до изо ли ра не или зак лей мя ва не на те зи де ца.

По то зи на чин се фо ку си ра ме ос нов но вър ху раз ви ти е то на со ци ал ни те вза и мо дейс т вия, 
раз ви ти е то на со ци ал ни и ко му ни ка ци он ни уме ния и за дъл бо ча ва не на съп ри час т ност та.

Пред ло же на та прог ра ма за ран на на ме са в кла со ве те на на чал но то учи ли ще се ос но ва ва на 

прин ци пи те на ек с п ре сив на те ра пия, по-кон к рет но на арт те ра пи я та. В Сло ва кия и в Че хия съ-

щес т ву ва по до бен под ход, на ре чен ар те фи ле ти ка (artefiletics) (Slavнk, 2001 г.), ком би на ция от две 

ду ми artis – тяс но свър за но с из кус т во то, и filetic – ко е то се от на ся до вза и мов ръз ка та на емо ци-

о нал но то и со ци ал но то с ин те лек ту ал но то раз ви тие. Прог ра ма та е на со че на към по доб ря ва не 

на връз ки те в клас на та стая чрез раз би ра не на соб с т ве ния опит на де ца та и за дъл бо ча ва не на 

съп ри час т ност та към съ у че ни ци те. Пред с та ве ни ят мо дел под к ре пя ком по нен ти за ус той чи вост 

на де ца та ка то нап ри мер твор чес т во, до ве рие, проз ре ние, ини ци а тив ност, вза им на ко му ни ка ция 

и по зи тив но са мо уп рав ле ние. То зи мо дел фо ку си ра вър ху зна ни е то и пре жи вя ва не то, ко е то се въз-

ла га на твор чес ка дей ност и впос лед с т вие се кон к ре ти зи ра в ко му ни ка ци он ния или ос мис ля щия 

ди а лог. Де ца та мо гат да ра бо тят със соб с т ве ния си стил на уче не, ин ди ви ду ал ни пот реб нос ти, 

сил ни стра ни и ин те ре си, ко и то тряб ва да бъ дат иден ти фи ци ра ни и пре по да ва ни от учи те ля, ако 

де ца та имат по ло жи те лен опит в об ласт та на уче не то чрез из кус т во то.

За да се след ва ос нов на та цел на про ек та PRETTi „Под го тов ка на на чал ни те учи те ли за 

об ра зо ва тел но при об ща ва не на уче ни ци те с обу чи тел ни зат руд не ния”, нас то я що то ръ ко вод-

с т во ще пре дос та ви на учи те ли те в на чал ни те учи ли ща вни ма тел но про ек ти ран и струк ту-

ри ран на бор от уп раж не ния, ко и то мо гат да се из пол з ват за ус та но вя ва не на труд нос ти в 

обу че ни е то в клас на та стая в ши рок ас пект. Ин фор ма ция за то ва, как да се ана ли зи рат и на 

ко го да се съ об ща ват ре зул та ти те, се оп ре де ля чрез пе да го ги чес ка оцен ка на де ца та в кла-

са – лес ни за из пол з ва не ска ли на оце ня ва не – за наб л ю де ние на ключо ви те ком пе тен ции, за 

под по ма га не на уче не то в ос нов ни те сфе ри на де ца та. 

От те о ре тич на глед на точ ка, прог ра ма та се ос но ва ва на прин ци пи те на ек с п ре сив на 

те ра пия, по-спе ци ал но ек с п ре сив на арт те ра пия, на со че на към лич ност та, тъй ка то ар тис-

тич ни ят из раз е ос нов ни ят но си тел на прог ра ма та. Прог ра ма та ра бо ти със сим во ли, иг ра 

и въ об ра же ние, ко и то са ес тес т ве но сред с т во за из ра зя ва не на де ца от по-ран на въз раст.
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III.3.1. Кон текст на те о ри я та 

3.1.1. Сим во ли зъм и иг ра при де ца та

За пом не те

  Иг ра та е ос нов на фор ма на ак тив ност на мал ки те де ца. Иг ра та е ти пич на за въз-

раст та на де те то и вли яе вър ху раз ви ти е то му. В съ що то вре ме то ва не е за дъл-

же ние на де те то, а удов лет во ре ние на не го ва та пот реб ност от ак тив ност, тъй 

ка то по вре ме на иг ра та то из вър ш ва дей нос ти, ко и то го ин те ре су ват в мо мен та. 

Ко га то Winiccott (2005 г.) пи ше за иг ра, той раз би ра не са мо на чи ни те, по ко и то 

де ца та от всич ки въз рас ти иг ра ят, но и на чи ни те, по ко и то въз рас т ни те пре съз-

да ват иг ра та в из кус т во, спорт, хо би, ху мор, смис лен раз го вор и та ка на та тък. На 

вся ка въз раст той виж да иг ра та ка то ключ за раз ви ти е то на ав тен тич на та ин ди-

ви ду ал ност, за що то ко га то хо ра та иг ра ят, те се чув с т ват ис тин с ки, спон тан ни 

и жи ви и се ин те ре су ват ин тен зив но от то ва, ко е то пра вят.

3.1.2. Из пол з ва не на въ об ра же ни е то при де ца та

Въ об ра же ни е то най-чес то се свър з ва с фан та зия или меч ти, как то и с иде я та за не що, 

ко е то е из вън дейс т ви тел на та ре ал ност. Ву нен бур гер (в Ух ро ва, 2005 г.) го во ри за въ об ра-

же ни е то ка то вра та, зад ко я то про уч ва ме дру ги ас пек ти на на ше то би тие. Ух ро ва (2005 г.) 

до ба вя, че във въ об ра же ни е то не са важ ни са мо ви зу ал ни те об ра зи, а и „въз мож ност та за 

включва не на всич ки се ти ва”, ко е то има съ що то зна че ние (Ух ро ва, 2005 г.: 12).

Съз да ва не то на вът реш на ви зия е тяс но свър за но със сим во лич на та спо соб ност да си 

пред с та ви те не що чрез не що дру го. Сим во лич на та иг ра е ва жен еле мент в нас то я ща та 

прог ра ма, за що то тя пред ла га на де те то на сим во лич но ни во да пра ви то ва, ко е то ня ма въз-

мож ност да пра ви, и да пре жи вя ва чув с т ва, ко и то всъщ ност труд но би мог ло да из пи та. Те зи 

из пъл не ни дейс т вия и чув с т ва са мно го ре ал ни и се прев ръ щат във ва жен гра ди вен еле мент 

за по-на та тъш но то емо ци о нал но раз ви тие на де те то.

3.1.3 От опи та до раз би ра не то

„Опи тът зас лу жа ва спе ци ал но пе да го ги чес ко вни ма ние, за що то той е ос но ва та на поз на

ни е то и уче не то. Без да раз би ра ме своя опит, изоб що не бих ме поз на ва ли све та, да не го во

рим за са ми те се бе си. В то ва от но ше ние опи тът е един с т ве ни ят на чин, чрез кой то хо ра та, 

чрез реч та и дру ги кул тур ни дей нос ти, да до би ват поз на ния или да пос ти гат са мо о съз на ва не” 

(Slavíková, Slavík, Eliášová, p.165, 2015).

В под хо да си към ар те фи ле ти ка та Slavík (2001 г.) под чер та ва опи та ка то на чин да се раз-

бе рат соб с т ве ни те чув с т ва на хо ра та. Опи тът ни да ва въз мож ност за уче не и раз би ра не. 

Ког ни тив на та пол за ще за ви си от то ва как си спом ня ме пре жи вя но то. Раз поз на ва не то за поч-

ва, ко га то да де но ли це мо же да опи ше и оце ни своя опит. Твор чес ки те прог ра ми за кла со ве те 

са на со че ни към ра бо та с чув с т ва, емо ции и нас т ро е ния, ко и то са емо ци о на лен или сен зо рен 

ком по нент на да де но пре жи вя ва не. 
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На ши те чув с т ва, емо ции и нас т ро е ния труд но мо гат да се опи шат с ду ми по ра ди тях на та 

слож ност и раз но об ра зие. Ето за що те чес то се опис ват пос ред с т вом ме та фо ри или в по у чи-

тел ни жи тейс ки ис то рии (прит чи). Осо бе но важ но е учениците да се ан га жи рат с ек с п ре сив ни 

под хо ди, ко и то им да ват въз мож ност да из ра зят сво и те чув с т ва, емо ции и нас т ро е ния в об ра зи 

или в дей ност. На ми ра не то на от ли чи те лен из раз за жи тейс кия ви опит изис к ва вник ва не във 

ва шия вътрешен свят, но съ що та ка и под хо дя що  ръ ко вод с т во отвън. На ша та цел е да на у чим 

учениците да да дат име или от ли чи те лен из раз за сво и те чув с т ва, емо ции и нас т ро е ния, та ка 

че да мо гат да се приб ли жат до раз би ра не то на соб с т ве ния си опит. „Ка чес т во то на жи тейс-

кия опит и на чи на, по кой то го при е ма ме или из ра зя ва ме, ре ша ва в го ля ма сте пен как уп рав ля-

ва ме жи во та си и кол ко сме до вол ни от не го”. (Slavнková, Slavнk, Eliáșová, p.165, 2015). Ав то ри те 

под чер та ват, че раз би ра не то за чув с т ва та, емо ци и те и нас т ро е ни я та тряб ва да се на у чи чрез 

ко му ни ка ция в со ци ал на та сре да, в на шия слу чай тя е в со ци ал на та сре да на кла са и учи ли ще то.

III.3.2.Струк ту ра на прог ра ма та

Обър не те вни ма ние 

  Ек с п ре сив на та прог ра ма се със тои от три ос нов ни час ти, ко и то са тяс но 

свър за ни по меж ду си и се под к ре пят вза им но. Всич ки час ти на прог ра ма та са с 

ед нак ва важ ност, но край ни ят реф лек си вен ди а лог е от съ щес т ве но зна че ние, 

ко е то да ва въз мож ност на де те то и гру па та да пог лед нат в емо ци и те и поз-

во ля ва да се срав нят ин ди ви ду ал ни те пред раз съ дъ ци на де ца та, ка то по то зи 

на чин се из г раж да вза им но раз би ра не и съп ри час т ност.

За ус пеш на ра бо та е не об хо дим под ро бен гра фик на учеб ния час и от дел ни те час ти на 

прог ра ма та. Тъй ка то та зи прог ра ма се ос но ва ва на дей нос ти в об ласт та на из кус т во то, 

ко е то от не ма мно го вре ме за твор чес ки про цес, как то и за об ра бот ка та на ху до жес т ве ни те 

ма те ри а ли, се съ че та ват два учеб ни ча са (2 x 45 мин.). Раз би ра се, един уче бен час мо же да 

бъ де с по-мал ка про дъл жи тел ност, но в то зи слу чай е ве ро ят но да ня ма дос та тъч но вре ме, 

пос ве те но на от дел ни час ти от прог ра ма та и край ни те раз съж де ния, ко е то е от ключо во 

зна че ние за та зи прог ра ма.

Съ вет

 
Ос нов на та струк ту ра на учеб ния час се със тои от три час ти:

1. Ак ти ви ра не.

2. Твор чес ки про цес.

3. Реф лек си вен ди а лог.

Раз п ре де ле ни е то по вре ме на от дел ни те час ти на прог ра ма та е приб ли зи тел но ед но и 

съ що, т.е. вся ка част от не ма око ло ед на тре та от вре ме то от ча са.
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3.2.1. Ак ти ви ра не

Пър ва та част е въ ве де ние в при каз ка та или твор чес т во то, което събужда ин те реса и показва 
до ве рие в спо соб ност та на де ца та да се вжи ве ят в при каз ка та. В то зи раз дел из пол з ва ме при-
каз ки, от пус ка не, но и опи са ния и обяс не ния на пос лед ва щи те дей нос ти. Всич ки те два на де сет 
учеб ни ча са по то зи про ект са пред наз на че ни за ра бо та с це лия клас. Ак ти ви ра не то поз во ля ва на 
де ца та да пре гър нат твор чес ка та и иг ро ва ат мос фе ра, ко е то е пред пос тав ка за емо ци о нал на та 
им чув с т ви тел ност и по то зи на чин за по-ин тен зив но чув с т во от пре жи вя ва не то.

Ос нов но то и ти пич но офор м ле ние на гру па та в на чал на та част на учеб ния час е в кръг. 
Кръ гът е иде ал но гру пи ра не, тъй ка то все ки от гру па та има ви ди мост към ос та на ли те. Ос-
вен то ва та зи фор ма ук реп ва чув с т во то за ра вен с т во, спо де ля не и уве ре ност. Ако де ца та не 
са свик на ли да ра бо тят в кръг, въз мож но е и то зи на чин на ра бо та да бъ де прак ти ку ван с тях 
за из вес т но вре ме в дру ги ча со ве. Иде ал но то е да сед не те на зе мя та, нап ри мер на пос тел ки. 
Въз мож но е да сед не те в кръг на сто ло ве те, ко е то от не ма по ве че вре ме и ор га ни за ция за 
пре мес т ва не то им. При ак ти ви ра не то це ли ят клас се ди с учи те ля в кръ га.

По вре ме на въ ве де ни е то учи те лят ак ти ви ра де ца та за по-на та тъш на твор чес ка дей ност 
чрез раз го вор, при каз ка или иг ра в кръ га. За вся ка от те ми те в след ва щи те раз де ли ще бъ де 
опи сан под роб но ме то дът за ак ти ви ра не, кой то е раз ли чен за раз лич ни те те ми. Ос нов на та 
пред пос тав ка за спон тан но то твор чес т во е да се съз да де ат мос фе ра на при ем с т ве ност и 
раз би ра тел с т во. Чув с т ви тел но то и ак тив но слу ша не от стра на на учи те ля доп ри на ся за съз-
да ва не то на по зи тив на ат мос фе ра, ко я то на сър ча ва рас те жа на лич ност та на де ца та.

На чи нът, по кой то де ца та се раз де лят на гру пи по вре ме на ра бо та, за ви си от цел та, ко-
я то учи те лят след ва. При вся ко пре къс ва не се пре по ръч ва ме то дът за спо де ля не на де ца та 
по гру пи или ин ди ви ду ал но то твор чес т во.

3.2.2. Твор чес ки про цес

Кур сът на дейс т ви е то е част та, в ко я то де ца та са ак тив но ан га жи ра ни. В та зи част се 
спо де ля жи тейс ки опит, съз да ва се но во съ дър жа ние. В пре жи вя ва ни я та де ца та виж дат ка къв 
е све тът, как во се случ ва в не го и как не ща та са свър за ни по меж ду си. Ак тив но то твор чес-
т во, не за ви си мо да ли ви зу ал но или под фор ма та на иг ра, съ що да ва въз мож ност на де ца та да 
тран с фор ми рат и усъ вър шен с т ват све та, за да на ме рят вът реш но удов лет во ре ние и сми съл 
в но ви те пре жи вя ва ния.

По вре ме на твор чес ка та дей ност ве че не е не об хо ди мо раз по ла га не то в кръг. Важ но е 
оба че да се ор га ни зи ра под хо дя що по ме ще ни е то и ра бот ното мяс то. За все ки пред мет офор-
м ле ни е то на ста я та ще бъ де точ но опи са но. Съ що та ка е важ но да се под гот ви пра вил ни ят 
и под хо дящ ма те ри ал, та ка че де ца та да не бъ дат ра зо ча ро ва ни от не ус пе хи по ра ди из пол з-
ва не на не под хо дя щи ма те ри а ли.

На то зи етап е доб ре да ос та вим де ца та са ми, да не се на мес ва ме в ра бо та та им и да не поп-
ра вя ме тех ни те пред ме ти на из кус т во то/твор чес т во то. Ако фа за та на ак ти ви ра не е пра вил но 
про ве де на, де ца та тряб ва да имат дос та тъч но сти му ли за са мос то я тел на твор чес ка ра бо та. 
Ро ля та на учителя на то зи етап е да на сър ча ва от вре ме на вре ме или ин ди ви ду ал но да ко мен ти-
ра дет с ки те твор би, ако е не об хо ди мо, за под к ре па за по-на та тъш но твор чес т во. Мно го де ца по 
вре ме на то зи етап из пит ват от ри ца тел ни емо ции от кри ти ки те към тех ни те ху до жес т ве ни 
спо соб нос ти. За то ва тряб ва да се пом ни, че та зи прог ра ма се фо ку си ра глав но вър ху раз ви ва не-
то на со ци ал ни те уме ния на де ца та, по доб ря ва не то на връз ки те в клас на та стая чрез раз би ра не 
на соб с т ве ния им жи вот и за дъл бо ча ва не на съп ри час т ност та към съ у че ни ци им. Ху до жес т ве ни-
те уме ния, про из ве де ни я та на из кус т во то и ра бо та та в гру пи в то зи слу чай са са мо сред с т во 
или на чин де ца та да се раз ви ват чрез твор чес т во то. Кри ти ка та или от ри ца тел на та оцен ка от 
стра на на учи те ля ве ро ят но ще бло ки ра де те то до из вес т на сте пен, ще на ма ли спо соб ност та 
му да чув с т ва съп ри час т ност и да иг рае. Ос нов но ро ля та на учи те ля е да сле ди вре ме то и твор-

чес ка та дей ност, та ка че де ца та да мо гат да за вър шат про из ве де ни я та си.
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3.2.3. Реф лек си вен ди а лог

За пом не те

 
Ког ни тив на та пол за за ви си от то ва как ви спо ме ни има ме от пре жи вя ва ни я-

та си, как ги ин тер п ре ти ра ме и как ви по у ки ще из в ле чем от тях за бъ де ще то. 

Поз на ни е то во ди на ча ло то си от об с то я тел с т во то, че чо век мо же да опи ше и 

оце ни своя опит. То ва е дискусията, коя то ни да ва въз мож ност да об съж да ме 

пре жи вя ва ни я та, но и са мия про цес на твор чес т во и иг ра, и в та ка ва дис ку сия да от к ри ем 

сми съл, цен нос ти и чув с т ва. Обу че ни е то на де ца та да на ме рят пра вил ни и раз би ра е ми име на 

за тех ни те чув с т ва е ед на от най-труд ни те за да чи в об ра зо ва тел ния про цес. Цел та на прог-

ра ма та е да на у чи де ца та да на ми рат име или ме та фо рич но из ра зя ва не на сво и те пре жи вя ва-

ния, та ка че да мо гат да се доб ли жат до раз би ра не то за своя соб с т вен опит.

На чи нът, по кой то се съ об ща ва съ дър жа ни е то, не ви на ги тряб ва да бъ де ус тен, сим во лич-

ни ят из раз мо же сам да до не се удовлетворение. Общуването за ви си и от то ва, ко е то се случ ва 

по вре ме на про це са на тво ре не. По то зи на чин ар те фи ле ти ка та се фо ку си ра вър ху спо де ля не-

то на съз да де но то съ дър жа ние. Slavнkovб и сът руд ни ци (2015 г.) да ват на вза и мо от но ше ни е то 

уни ка лен опит, свър зан с ко му ни ка ция, ко е то те на ри чат пред ва ри тел на пред с та ва и тра ди ци-

он ни кул тур ни мо де ли. Ар те фи ле ти ка та из веж да от та зи връз ка един от ос нов ни те си об ра-

зо ва тел ни прин ци пи. „Раз ли чи я та в опи та са из точ ник на вдъх но ве ние за поз на ние чрез ди а лог” 

(Slavíková, Slavík, Eliášová, p. 172, 2015.). Тъй ка то ар те фи ле ти ка та се фо ку си ра пре дим но вър ху 

уче не то в твор чес ка и жи тейс ка фор ма, ху до жес т ве на та дей ност на уче ни ци те е пър ва та 

фор ма на уче не, пря ко свър за на с фор ма та на реф лек си я та и реф лек сив ния ди а лог.

Реф лек сив ни ят ди а лог се връ ща към пре диш ни те пре жи вя ва ния и поз на ни е то от там. „Реф

лек сив ни ят ди а лог в ар те фи ле ти ка та се от на ся до ар тис тич ни те и кул тур ни ас пек ти на 

опи та, пси хо ло ги чес кия, со ци ал ния, ес тес т ве ния или со ци о би о ло ги чес ки кон текст” (Slavíková, 

Slavík, Eliášová, p. 181, 2015).

Ав то ри те спо ме на ват след ни те це ли на реф лек сив ния ди а лог:

Съ вет

 1. Въз мож ност да се го во ри за опи та и жи тейс ки те пре жи вя ва ния.

2. На ме ре те най-ис тин с ко то на и ме но ва ние на опи та.

3. Срав не те глед на та си точ ка с глед на та точ ка на дру ги хо ра.

4. Приз най те раз ли ки те и при ли ки те в опи та на раз лич ни те хо ра.

5. Спра вя не с въз мож ни вън ш ни и вът реш ни про ва ли и не ус пе хи.

6. Опи тай те, дискутирайте и об мис ле те раз лич ни ва ри ан ти.

7. Пос тиг не те ре зул тат от обу че ни е то.
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Тъй ка то ос нов на та цел на прог ра ма та е да раз вие со ци ал ни те уме ния на уче ни ци те, 

реф лек сив ни ят ди а лог тряб ва да да де въз мож ност за из ра зя ва не на не га тив ни те чув с т ва и 
пре жи вя ва ния на де ца та. Прос то срав ня ва не на въз г ле ди те им с въз г ле ди те на дру ги те де ца 

в кла са показва раз ли чи я та, ко и то са важ ни в реф лек сив ни я ди а лог и ко и то тряб ва да бъ дат 

по со че ни и чрез обща дискусия и оцен ка да се стиг не до об ра зо ва тел на та пол за от кон к рет-

но пре жи вя ва не. В слу чай на не га тив ни пре жи вя ва ния дай те на ученика, и евен ту ал но на це лия 

клас, въз мож ност та да на ме ри обяс не ние за що кон к рет ни ят опит се въз п ри е ма не га тив но и 

как во тряб ва да се про ме ни, за да се пре вър не опи тът в по ло жи те лен.

Въз мож ни те въп ро си в реф лек сив ния ди а лог тряб ва да се ос но ва ват на кон к рет ни си ту-

а ции по вре ме на ин ди ви ду ал на или съв мес т на твор чес ка ра бо та. То зи опит е раз би ра ем за 

де ца та и съ дър жа усе ща не, ко е то им поз во ля ва да прех вър лят своя опит в дру ги си ту а ции и 

об лас ти, ка то пос те пен но по доб ря ват и внед ря ват сво и те зна ния.

Про це сът на реф лек си вен ди а лог се ръ ко во ди от учителя. Най-доб ре е въп ро си те и въз г ле-

ди те на учи те ля да се обсъдят с ученика или с це лия клас, и по то зи на чин вза им ни ят ди а лог 

въз дейс т ва вър ху обу че ни е то. Фор му ли ра не то на въп ро си тряб ва да поз во ли да се из ра зи от-

ри ца тел ният и по ло жи тел ният опит. Учи те лят фор му ли ра въп ро си те все ед но е от к рил но ва 

ин фор ма ция по на чин, кой то по каз ва с ин те рес и под к ре па. Въп ро си те не тряб ва да се вли я ят 

от пред раз съ дъ ци те, съм не ни я та или от ри ца тел на та оцен ка на учи те ля. Ако от ри ца тел ни-

те въп ро си са фор му ли ра ни от дру го де те, учи те лят тряб ва да по мо ли де те то да пов то ри 

въп ро са без от ри ца тел ни пре ду беж де ния.

Тъй ка то въп ро си те или раз съж де ни я та в реф лек сив ния ди а лог са свър за ни със спе ци фич-

ни си ту а ции в твор чес кия про цес или гру по ва та ра бо та, не е въз мож но да се да дат всич ки 

при ме ри за въп ро си, а за вдъх но ве ние пред ла га ме въп ро си за ня кои си ту а ции, ло ги чес ки след-

ва щи ед на от дру га:

При мер

 
ü  Как бе ше ра бо та та ви днес? Как во е раз лич но от (пос лед ния час)? Ако мо жех

те да про ме ни те не що, как во ще ше да е то?...

ü  Как се чув с т вах те, ко га то се слу чи (кон к рет на си ту а ция)? Бих те ли се опи та ли 

да опи ше те покон к рет но чув с т ва та си? По чув с т ва ли ли сте ня ко га не що по доб

но? Смя та те ли, че ня кои от ва ши те съ у че ни ци мо гат да се чув с т ват та ка?...

ü  Зна е те ли как ра бо та та ви е би ла раз лич на от та зи, ко га то ра бо ти те са ми? 

Как во не ви ха рес ва ше в съв мес т на та ра бо та? Как во бих те по съ вет ва ли ва

ши те съ у че ни ци, за да из пит ва те удо вол с т вие от съв мес т на та ви ра бо та?...

ü  Как се чув с т ва те, ко га то ваш при я тел е зат руд нил/раз ва лил/пов ре дил тру да 

ви? Мис ли те ли, че мо же да има при чи на да го е нап ра вил? Как ре а ги рах те? ...
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III.3.3. План от 12 уп раж не ния

Прак ти чес ка та част съ дър жа 12 уро ка, пред наз на че ни за раз лич ни учеб ни пред ме ти. Важ-

но е да се има пред вид въз раст та на уче ни ци те в кла са и да се нас т рои по под хо дящ на чин 

съ дър жа ни е то на уро ка спря мо въз раст та на де ца та.

След ни те 12 дей нос ти са пред наз на че ни да из г раж дат ло ги чес ки връз ки. Дей нос ти те са 

раз п ре де ле ни в три гру пи, вся ка от ко и то за поч ва с из кус т во и е след ва на от раз лич ни пред-

ме ти. Важ но е обу че ни е то в об ласт та на из кус т во то да бъде пър ви урок от гру па та, тъй 

ка то но си най-сил ни лич ни впе чат ле ния за де те то. Следващите уро ци във вся ка гру па са по-

лес ни, ко га то има ожи ве на връз ка с лич но то из жи вя ва не от уро ка по из кус т во.

1. Цве тен ди а лог: Час по из кус т во

а) Бук ва: Час по гра ма ти ка

б) Преб ро я ва не до 20: Час по ма те ма ти ка

в) Стра на на фан та зи я та: Урок по из кус т во

2. Нов при я тел: Урок по из кус т во

а) Ти ча не и бро е не: Урок по ли те ра ту ра

б) Се мей но дър во: Со ци ал ни из с лед ва ния 

в) Се мейс т во на при я те ля: Урок по из кус т во

3. Тъ жен град: Урок по из кус т во

а) Има ло ед но вре ме: Со ци ал ни на у ки

б) Ко лаж от ду ми: Час по гра ма ти ка

в) Ра бо та с куб че та: Со ци ал ни на у ки 
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1. Цве тен ди а лог – урок по из кус т во
Ин те рак тив на жи во пис по двой ки. Упражняване на не вер бал на ко му ни ка ция под фор ма та на от го во ри на пар т ньор с ки 
ви зу ал ни и не вер бал ни пред по ло же ния.

Вре ме Час ти Опи са ние
20% Ак ти ви ра не Кра тък раз го вор за цве то ве те – ще ви по мог не да срав ни те с при ро да та (огън, слън це, во да, 

зе мя, име ну ва не на цве то ве те).
Де ца та, сед на ли на по да, слу шат ис то ри я та на цве то ве те: „Един ден цветовете решиха да 
се разходят върху бял лист. Но ко га то всич ки тръгнаха да бягат върху листа, се раз бър ка ха в 
ед но мръс но пет но и не се зна е ше кой цвят кой е. Та ка те се разбраха да бъ дат повни ма тел ни 
и че ще се смес ват са мо два или три цвя та, до ка то не се за пъл ни це лият лист”
Пре ди да за поч нат ра бо та, де ца та на у ча ват пра ви ла та: 1. Об ра зу ват двой ки и след то ва ве че не 
тряб ва да раз го ва рят с ду ми. 2. Раз п ре де ле ние с очи – кой от двой ка та ще из пол з ва сту де ни и кой 
топ ли цве то ве. 3. За да определят кой пър ви за поч ва да ри су ва, е необходимо да раздвижат ръката 
си. 4. Ри су ват пос ле до ва тел но цвет ни пет на и ли нии, та ка че да се ре ду ват, как то се ре ду ва т, ко
га то го во рят с ня ко го. 5. Оц ве тяват це лия лист пос ле до ва тел но с цвет ни точ ки и ли нии.

40% Твор чес ки 
про цес 

Вся ко де те по лу ча ва от 3 до 4 цвя та. Де ца та ри су ват по двой ки. До ка то еди ни ят от двой ка
та ри су ва, чет ка та на дру гия е пос та ве на до не го. Са мо ко га то пар т ньо рът за вър ши ри су ва
не то и сва ли чет ка та, те се сме нят.
Жи во пис та се тво ри в ти ши на, де ца та об щу ват са мо чрез гле да не на пар т ньо ра, дейс т ви я та 
му на лис та, ли це и жес то ве.
Де ца та пе ри о дич но пра вят по чив ка, ко га то се дос тиг не оп ре де ле но вре ме или до пъл но то за
пъл ва не на це лия лист хар тия.

40% Реф лек си вен 
ди а лог 

Ка то при мер се разглеждат след ни те си ту а ции с при ме ри за реф лек сив ни въп ро си:
ü  Из бор на двой ки. Мо жеш ли да на ме риш при я тел за ри су ва не? Вие сте при я те ли и в клас?...
ü  Въз мож ност за оцен ка на от го во ри те на пар т ньо ри те. Бе ше ли лес но или труд но да от

гат не те ко га ва ши ят при я тел ще ви поз во ли да ри су ва те? За бе ля за ли ви ва ши ят при я тел, 
до ка то ча ках те да ри су ва те? Гле дах те ли при я те ля си, до ка то ри су вах те? Как во из пит вах
те, ко га то тряб ва ше да ча ка те в ти ши на, а той не ви за бе ля за? Слу чи ли ви се да заб ра ви те 
да ра бо ти те, без да го во ри те? По ка къв по вод?...

ü  Тър се не на найдоб ри те сред ва ши те тво ре ния. Ри су вах те ли и два ма та ед нов ре мен но? 
Как во мис лиш/как се чув с т ваш, ко га то тво ят при я тел про ме ни ри сун ка та ти? Мо же те ли да 
на ри су ва те съ ща та кар ти на са ми? Ри су вал ли е ва ши ят при я тел не що, ко е то не би се слу чи ло 
на вас и ха ре са ли ви? Как се по чув с т вах те, ко га то пог лед нах те при я те ля си да ри су ва не що, 
ко е то не ха рес ва те и не мо жех те да ка же те ни що? Из пит ва ли ли сте по доб но чув с т во?...

По со бия хар тии, чет ки, ак ва ре ли, па лит ри, съ до ве за во да
Офор м
ле ние на 
ста я та

Де ца та от двой ка та се дят ед но сре щу дру го (на ма са или на по да)

Източник: (Slavíková, Slavik, Eliášová, 2015) 

Picture 2. Цве тен ди а лог: Час по из кус т во
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1.а Бук ви – Час по гра ма ти ка

При ла га не на те ма та Цве тен ди а лог в час по гра ма ти ка
Те ма: На ши ят май чин език. Съ дър жа ние: ко му ни ка ци он ни ме то ди (поз д рав, въ ве де ние, до виж да не), фор ми на ко му ни
ка ция (раз но об ра зие от ус т ни и пис ме ни пос ла ния)

Вре ме Част Опи са ние
20% Ак ти ви ра не Уро кът за поч ва със ся да не в кръг. При пом не те си уро ка от цвет ния ди а лог. Улес не те раз

го во ра и по мог не те на де ца та да стиг нат до съ щи те чув с т ва, ко и то са по чув с т ва ли по 
вре ме на ра бо та та при Цвет ния ди а лог. Спом ня те ли си ня кои от пра ви ла та, ко и то тряб ва 
да спаз ва ме, пре ди да за поч нем с ра бо та та? Има ли не що, ко е то се е по я ви ло по вре ме на 
ра бо та та? (Напр.: из чак ва не, до ка то пар т ньо рът приключи своята работа). Как бих ме мог ли 
да из пол з ва ме това във вер бал на та ко му ни ка ция, в ди а лога? (Ние не пре къс ва ме раз го во ра, 
не се на мес ва ме в не го). Ако ня кой от вас е на ри су вал своя кар ти на, смя та те ли, че хо ра та 
тряб ва да го во рят са мо за се бе си по вре ме на раз го во ра с дру ги те? (За да под дър жа те ди
а лог е важ но слу ша те лят да из с луш ва, да ре а ги ра ак тив но на раз го во ра).

Впе чат ле ни я та от ча са по из кус т во то мо же да се из пол з ват в днеш ния час по гра ма ти ка. 
Ос нов на та за да ча е да на пи ше те пис мо на при я тел и да опи ше те пре диш но то пре жи вя ва не. 
Пър во, пре го во ре те раз би ра не то на пра ви ла та в пис ме на фор ма и съг ла су вай те по доб ни пра
ви ла, из вес т ни от ра бо та та по Цвет ния ди а лог.
1.  Съз дай те по доб ни двой ки ка то в те зи в Цвет ния ди а лог. След то ва не тряб ва да го во ри те 

по ве че. 
2. С очи те си се раз бе ре те с пар т ньо ра си, кой за поч ва да пи ше пис мо то. 
3.  Пър ви ят пи ше пър во то из ре че ние. Ко га то пър ви ят от двой ка та сва ли хи ми кал ка та, пар

т ньо рът про чи та из ре че ни е то и про дъл жа ва ис то ри я та с дру го – са мо ед но из ре че ние. 
4.  Из ре че ни я та ще се пи шат пос ле до ва тел но, та ка че да се след ва ис то ри я та, все ед но раз

каз ва те на друг. 
5. Вие не го во ри те по вре ме на пи са не то. Ко му ни ки ра те са мо при че те не то на тек с та.

40% Ког ни тив
нотвор чес ки 
про цес

 

Съг лас но до го во ре ни те пра ви ла:
� Съз да ва не на двой ки.
�  Пи са не на пис мо и не вер бал на ко му ни ка ция пос ле до ва тел но по двой ки, след вай ки струк ту

ра та на пис мо то. 
� За вър ш ва не на ин ди ви ду ал на та ра бо та.
�  Че те не на пис ма та. От глед на точ ка на гра ма ти ка та ние се със ре до то ча ва ме вър ху под

дър жа не то на струк ту ра та, до ка то и две те де ца пи шат за ед но и съ що пре жи вя ва не или 
из ре че ни я та им се раз де лят.

40% Реф лек си вен 
ди а лог

По вре ме на дискусията уче ни ци те от го ва рят на въп ро си, по доб ни на те зи в Цвет ния ди а лог
�  Срав не те ра бо та та си в двой ка та, ко га то ри су вах те, и се га, ко га то пи шех те пис мо то. 

Про ме ни ли се не що?
� Труд но ли бе ше да про дъл жи те, след ка то пар т ньо рът ви е на пи сал из ре че ни е то си?
�  Ва ши ят пар т ньор про ме ни ли ис то ри я та ви, ка то на пи са из ре че ни е то си? Бе ше ли по вод 

за вдъх но ве ние или ви при тес ня ва ше?
�  Как во чув с т вах те, ко га то че те те не що, ко е то не ха рес ва те и не бих те мог ли да ка же те? 

Из пит ва ли ли сте не що по доб но?
� Ще ви по мог не ли не що от то зи час да се спра ви те с по доб на си ту а ция? Как во би би ло то?

По со бия Хар тия и хи ми кал ка

Офор м
ле ние на 
ста я та

Де ца та от двой ка та се дят ед но сре щу дру го
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1б. Броене до 20 – Час по ма те ма ти ка

При ла га не на те ма та Цве тен ди а лог в час по ма те ма ти ка
Цел: Ра бо та по гру пи – сът руд ни чес т во в гру пи, раз ви тие на ко му ни кативни уме ния, сен зор но въз п ри е ма не, пре ра
бот ва не на ал го ри тъ ма за съ би ра не и из важ да не до 20, раз ви ване на уме ния за че те не 
Ас т ро но ми
чес ко вре ме

Час ти Опи са ние

5 ми ну ти Ак ти ви ра не За поз на ва не със за да чи те, ко и то ще бъ дат ре ша ва ни в гру пи те: 
1. Пре да ва не на „ма те ма ти чес ки ща фе ти” (пра вил ни ят ре зул тат за ви си от все ки член 
на гру па та, за да чи те се ре ша ват пос ле до ва тел но ка то при ле ко ат ле ти чес ка ща фе та) 
2. Цвет ни за да чи с ду ми (вся ка гру па има ня кол ко за да чи с ду ми – за да чи те се из ряз ват в 
цвет ни те иви ци. Пър во, де ца та под реж дат иви ци те в ло ги чес ка пос ле до ва тел ност, за да 
съз да дат за да ча та от ду ми, а след то ва я ре ша ват ин ди ви ду ал но) 

5 ми ну ти Разделяне по групи – учителят осигурява маркерите (броят на цветовете съответства 
на броя на децата в групата), децата избират произволно цвета от плика и създават 
групата, отговаряща на цвета. Всяка група уговаря как да продължи разпределението – 
разпределят работата в групата (говорител, писател, творец ...)

20 ми ну ти Ког ни ти вен 
про цес

Ра бо та по гру пи, изу ча ва не на оп ре де ле ни за да чи, ре ша ва не на проб ле ми. Ре зул та ти те са 
на пи са ни вър ху цвет ни те иви ци хар тия и иви ци те се окач ват или за ле пят на оп ре де ле но 
мяс то.

5 ми ну ти Проверка на резултатите и маркиране на грешките. 

5 ми ну ти Работа по грешките – избиране и описване на грешките 

10 ми ну ти Реф лек си вен 
ди а лог

Работа в кръга – кратък преглед на ра бо та та на де ца та (ком пе тен т нос ти те) чрез за
да ва не на въп ро си: Как раз п ре де лих те ра бо та та си? Как про дъл жих те да ре ша ва те за да
чи те? Как раз го ва рях те в рам ки те на гру па та? Как бих те опи са ли сът руд ни чес т во то? 
В слу чай на кон ф лик ти, как ги раз ре ших те? Как ус пях те да уп рав ля ва те вре ме то си? Как 
оце ня ва те сът руд ни чес т во то си (по ска ла та 05)?

3 ми ну ти Обратна връзка от преподавателя – посочват се някои интересни факти и ситуации, 
които са възникнали по време на взаимодействието.

По со бия мар ке ри, пал ки за пре ми на ва не на иви ци, цвет на хар тия, хи ми кал ки 

Офор м ле ние 
на ста я та

Де ца та се дят в гру пи по 4, за да чи те с цвет ни иви ци с из ре че ния се раз п рос т ра ня ват на ки ли ма. Реф
лек сив ни ят ди а лог се во ди в кръ га на ки ли ма. 
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Ма те ма ти чес ка ща фе та 

Пра ви ла: Съг ла су вай те ре да (Съз дай те кръ г, в кой то ще пре да ва те иви ци те. За поч не те 

да бро и те всич ки за ед но! Все ки от вас ре ша ва един проб лем и го пре да ва на та тък. След ва-

щи ят уче ник по пъл ва ре зул та та от пре диш на та за да ча и ре ша ва дру га за да ча... Ко га то се 

стиг не до пос лед на та за да ча, иви ца та ос та ва в ръ ка та на пос лед ния уче ник. Ще бъ де пред с-

та вен ре зул та тът на гру па та, а не на все ки по от дел но.

До ба вя не към ча са по ма те ма ти ка и гра ма ти ка: 

14 – 7 __ + 8 __ + 5 __ – 6 __ – 8 __ + 9 =

6 + 7 __ + 7 __ – 9 __ – 3 __ + 6 __ + 6 =

20 – 8 __ – 6 __ + 8 __ + 4 __ – 9 __ + 5 =

12 + 8 __ – 7 __ – 7 __ + 6 __ – 8 __ + 7 =

5 + 6 __ – 2 __+ 5 __ – 8 __ + 6 __ – 9 = 5
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Има 13 мом че та и 5 мо ми че та. Кол ко са де ца та са в кла са?
Ро ни из ми чи ни и те. 2 ча ши бя ха счу пе ни. Има ше 11 вля во. 
Кол ко ча ши има ше Ро ни у до ма?

Ева е на 6 го ди ни. Брат ´ е 8 го ди ни го ди ни пого лям. На 
кол ко го диш ни е брат ´?

Зоу на пи са до маш но то за 11 ми ну ти. Джейн го нап ра ви за 
6 ми ну ти по ве че. Кол ко ми ну ти е ра бо ти ла Джейн?

В мал ка та къ ща жи вее май ка та на пи ле то и ба ща та – пе
тел. Има и 8 пи ле та. Кол ко от тях жи ве ят в къ ща та?

По лу чих чис ло, ако към не го до ба вя чис ло то 2 се по лу ча ва 
чис ло то 20. Кое е мо е то чис ло?

В ку па та има ше 8 ябъл ки и шест кру ши помал ко. Кол ко 
броя пло до ве има ше в ку па та?

Имам проб лем, за що то аз не знам ка къв ми се па да ба ща
та на май ка ми. Мо жеш ли да ми по мог неш?

Има 3 ро зи във ва за та, 4 ла ле та, плюс 10 нар ци са. Кол ко 
цве тя има във ва за та?

Так си мет ров шо фьор ка чи два ма и след то ва още три ма 
ду ши. Покъс но 4 сля зо ха. Кол ко ду ши има в так си то се га?

Еду ард има ше 18 че ре ши. Той да до ха 3 че ре ши на Бейб и 4 
на Ро ман. Кол ко че ре ши му ос та на ха?

Ут ре е рож де ни ят ми ден. Но тър жес т во то ще бъ де 3 дни по
къс но. Ко га ще праз ну вам рож де ния си ден? Кой ден ще бъ де?

Уче ни ци те от пър ви клас съб ра ха 20 кг хар тия, а вто рок лас
ни ци те – 5 кг помал ко. Кол ко кг съб ра ха вто рок лас ни ци те?

Жи зел про че те 16 стра ни ци, а Фи лип – 3 стра ни ци по ве че. 
Кол ко стра ни ци про че те Фи лип?

В ма га зи на има ше 17 бли зал ки. Сюзън, Айв и Пол ку пи 
сладоледа. Кол ко бли зал ки ос та на ха в ма га зи на?

Ба ба ку пи за сво и те вну че та 17 яго ди. Внуч ка та изя де 4. 
Кол ко яго ди ос та на ха за вну ка?
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1в. Стра на та на фан та зи я та – Урок по из кус т во

При ла га не на те ма та „Цве тен ди а лог”
Ин те рак тив на жи во пис по двой ки. Де ца та ре а ги рат на вер бал ни те и ви зу ал ни те пред ло же ния на пар т ньо ра в ри су
ва не то.

Цел: Упражнение на вер бал на ко му ни ка ция, сът руд ни чес т во. Фо ку си рай те се вър ху пре циз ност та и тър пе ни е то.

Вре ме Час ти Опи са ние
20% Ак ти ви ра не Де ца та про дъл жа ват да ра бо тят по двой ки на ед на и съ ща ри сун ка, как то в пре диш ния час 

за цвет ния ди а лог. 
Те се опит ват да на ми рат в цвет ни те пет на кон к рет ни фор ми, ко и то тряб ва да се съг ла су
ват, но то зи път ка то раз го ва рят. Из пол з ват ри сун ка с мас ти ло. Греш ки те са мно го ви ди
ми с та зи тех ни ка; сле до ва тел но, нуж на е пого ля ма кон цен т ра ция и дис цип ли на.

40% Ког ни тив
нотвор чес ки 
про цес

На вся ка гру па се пре дос та вя чер но мас ти ло и чет ки/пе ра (помал ки те де ца по лу ча ват тън ки 
дър ве ни пръч ки). Пър во, де ца та ана ли зи рат кар ти на та за ед но. Де ца та вър тят хар ти я та по 
раз лич ни на чи ни и гле дат вни ма тел но пет на та, за да раз поз на ят фор ми те в тях.
Де ца та разговарят. Те се опит ват да на ме рят найблиз ки те име на за оне зи фор ми и пет на, 
ко и то са очер та ни с по мощ та на мас ти ло то. Стъп ка по стъп ка те по пъл ват це ли я лист 
хар тия или кол ко то же ла ят.
В края, де ца та мо гат да съ чи нят ис то рия от то ва.

40% Реф лек си вен 
ди а лог

Реф лек сив ни въп ро си:
ü  Ра бо та по двой ки. Как раз п ре де лих те ра бо та та по меж ду си, ко га то тряб ва ше да от к ри

е те фор ми те и да ги на ри су ва те? С как во днес се раз ли ча ва ше тво я та ра бо та, след ка то 
мо жех те да раз го ва ря те по меж ду си?... 

ü  Ко му ни ка ция. Как се про ме ни кар ти на та ви с по мощ та на мас ти ло то? Как во мо жех те да 
нап ра ви те по раз ли чен на чин? Вие и ва ши ят при я тел ед ни и съ щи идеи ли имах те за ри
су ва не на фи гу ри те? Бих те ли срав ни ли кар ти на та си с го во ре не то, ко е то е не яс но ка то 
цвет ни те пет на или с го во ре не то, ко е то е яс но и пра вил но и съ об ща ва точ но то ва, ко е то 
ис ка те, ка то ри су ва не то с мас ти ло?...

ü  Опо вес тя ва не на ис то ри я та. Съг ла су вах те ли ис то ри я та в на ча ло то на ри сун ка та или 
ис то ри я та въз ник на по вре ме на ра бо та? Тряб ва ли по ня ко га да по мис ли те как во ис ка те 
да ка же те в след ва щия мо мент? Ко га ви се случ ва то ва?... 

По со бия До ку мен ти от пре диш ния урок, чер но мас ти ло, пе ра, тън ки дър ве ни пръч ки
Офор м
ле ние на 
ста я та

Де ца та се дят ед но сре щу дру го (на ма са та или на по да)

Picture 3. Стра на та на фан та зи я та – Урок по из кус т во
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2. Нов при я тел – Урок по из кус т во
Твор чес ко из с лед ва не на връз ка та меж ду по я ва та на ре ал но или из мис ле но ли це, не го ви те ха рак тер ни чер ти и све та, 
в кой то жи вее то.

Вре ме Час ти Опи са ние
20% Ак ти ви ра не Наб л ю да ва не на раз лич ни ха рак те рис ти ки при де ца та – кои имат ед ни и съ щи очи цвят, ко са, 

ко жа ... кой има тън ки/гъс ти веж ди ... раз лич ни ви до ве ръ це, кра ка ... Крат ка дис ку сия за чо
веш ко то тя ло, не го ви те час ти.
Де ца та ще бъ дат раз де ле ни на гру пи. В ед на гру па тряб ва да има мак си мум 8 де ца. Във вся ка 
гру па де ца та ще из гот вят лис т че та с име то на от дел ни те час ти на тя ло то. Лис т че та та 
с час ти на тя ло то ще бъ дат тол ко ва, кол ко то са де ца та в гру па та. 

40% Ког ни тив
нотвор чес ки 
про цес

Де ца та ще на ри су ват от дел ни час ти от тя ло то. Час ти те на тя ло то тряб ва да са с ре а лен 
раз мер. Де ца та мо гат да си по ма гат вза им но, за да въз с та но вят в па мет та си час ти от 
тя ло то или да по мо лят учи те ля за по мощ (Фиг.2 / A, Б) 
Все ки оц ве тя ва съ от вет на та част от тя ло то и я от ряз ва. 
Де ца та в гру пи те съ че та ват съ от вет ни те час ти от тя ло то на но вия при я тел. Те мо гат 
да до вър шат ня кои час ти или да ги адап ти рат, ако ця ла та гру па се съг ла си (Фиг.2 / В, Г).
Нак рая де ца та из би рат име на ге роя.

40% Реф лек си вен 
ди а лог

По вре ме на твор чес кия про цес сред де ца та ве ро ят но въз ник ват ня кои въп ро си. Пол, цвят 
на ко жа та, очи и ко са, тип об лек ло, та ту и ров ка на тя ло то и т.н. Ето при ме ри за си ту а ции с 
въз мож ни въп ро си за дискусия:
ü  Съз да ва не на час ти от тя ло то в гру па та. Са ми ли ра бо тих те или съг ла су вах те пред ва

ри тел но как ще из г леж да ва ши ят ге рой? Раз г ле дах те ли час ти от ва ше то тя ло или си ги 
спом них те? Как наб л ю да вах те час ти те от тя ло то, ко и то тряб ва ше да ри су ва те? Имах
те ли ня как ви проб ле ми с ня кои час ти? (Нос в прос т ран с т во то, кра ка та...)...

ü  Из г раж да не на нов при я тел. Про пор ци о нал ни ли са всич ки час ти от тя ло то? Въз мож но ли 
е хо ра та да ня мат точ но съ щи те час ти от тя ло то? (Дъл жи на на кра ка та, ръ це те, стъ
па ла та) Има ли ня кой от вас, кой то нап ри мер има са мо ед но ухо (крак, ръ ка...), за раз ли ка 
от дру ги те? За що из б рах те то зи цвят на ко жа та? За що ре ших те да бъ де мом че/мо ми
че? Има те ли при чи на да об ле че те но вия си при я тел та ка?...

ü  По мис ле те за име. Ако де ца та из мис лят аб сур д ни име на – Смя та те ли, че то ва име опис
ва но вия ви при я тел и в ка къв сми съл? Мо же те ли да си въ об ра зи те, че ще се пред с та ви те 
с та ко ва име? Как ще ре а ги рат ва ши те при я те ли на вас? ...

ü  При ем с т ве ност. Же ла е те ли да има те та къв при я тел в клас на та стая? В как во би мо гъл 
да бъ де до бър, как во би би ло из к л ю чи тел но то? Мо же те ли да го во ри те с не го за ва ши лич ни 
въп ро си? Как бих те ис ка ли ва ши ят нов при я тел да се дър жи с вас?...

По со бия лис та, пас те ли, но жи ци, здра во за леп ва що тик со

Офор м
ле ние на 
ста я та

На ма си те и/или на по да

Източник: (Славикова, Славик, Елиашова, 2015 г.)

Picture 4a, b, c, d.  Нов при я тел – Урок по из кус т во
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2а. Бя га не и бро е не – Гра мот ност

Нов при я тел – все об х ват но че те не
Цел: Сът руд ни чес т во в гру пи, при ем с т ве ност в гру пи, раз ви тие на ко му ни ка ци он ни уме ния, при ла га не на ви зу ал на 
па мет, раз ви тие на уме ния за че те не

Вре ме Час ти Опи са ние

8 ми ну ти Ак ти ви ра не Ча сът за поч ва със ся да не в кръг, на пом няй ки ча са по из кус т во, къ де то съз да дох ме нов 
при я тел в гру пи те. 

В опоз на ва не то на но ви при я те ли ще про дъл жим с иг ра та Бро е не и Че те не. Ин фор ма ция 
за но ви при я те ли (Па вел, Де нис, Ка тя, Ни на, Еле на), ко и то все още не зна ем, ще бъ де пос
та ве на на 5 раз лич ни мес та. Де ца та от гру па та пре ми на ват към вся ко мяс то, че тат 
ин фор ма ция за но вия си при я тел и се връ щат об рат но в гру па та. Каз ват ин фор ма ци я та 
на то зи, кой то из гот вя бе леж ки. Де ца та тряб ва да ти чат по ве че пъ ти, за да от к ри ят 
ин фор ма ция за при я те ля от 4 по ле та. 

5 ми ну ти Разпределяне по групи – децата теглят жребий с номера и се разделят на групи. Всяка група 
обсъжда как да продължи и как да разпредели задачите/ролите (говорител, водещ бележки, бегач...)

12 ми ну ти Ког ни ти вен 
про цес

Де ца та тряб ва да че тат и за пом нят тек с та. Те тряб ва да по пъл нят таб ли ца та пра вил
но. За ин фор ма ция ти ча са мо един уче ник – в слу чай че не си спом ня всич ко, тряб ва да се 
вър не и да пог лед не кар та та от но во. Ка то не пра вят бе леж ки, ин фор ма ци я та се пре да ва 
на съ у че ни ци те и те я за пис ват за ед но на дъс ка та/флип чар та. След ва щи ят уче ник тряб ва 
да на ме ри дру га но ва кар та с име то и т.н.
Гру пи те ра бо тят на чи но ве те, след вай ки пра ви ла та. Те ра бо тят по след ни те ком пе тен ции:
Со ци ал ни ком пе тен ции
�  Сът руд ни чес т во по гру пи, то ле ран т ност – (не се ядос вай те на при я тел, ако за гу би ин

фор ма ци я та по вре ме на иг ра та).
�  Под к ре па в гру па та.
�  Из г раж да не на чув с т во за при я тел с т во.
Когнитивни компетенции
�  Подобряване на техниката за четене
�  Подобряване на четенето
�  Развитие на визуалното разбиране и памет

5 ми ну ти Когато се работи, класът продължава с четенето на книгата за Мими и Лиза – книгата за 
приятелството между момичето Мими и сляпо момиче на име Лиза. 

10 ми ну ти Реф лек си вен 
ди а лог

Нак рая вся ка гру па пред с та вя своя при я тел – дру ги те ще срав ня ват ре зул та ти те си.
Дис ку сия в кръ га, под по мог на та от учи те ля:
� Как раз п ре де лих те ра бо та та си?
� С как ва стра те гия сте ра бо ти ли?
� Как ус пях те да уп рав ля ва те вре ме то?
� Как бе ше сът руд ни чес т во то?
�  Бих те ли раз поз на ли при я те ля, ка то из пол з ва те ин фор ма ци я та, ко я то по лу ча ва те по 

вре ме на ти ча не? 
� Ка же те ни съ ща та ин фор ма ция за се бе си.

5 ми ну ти Обратна връзка – посочване на интересни факти, оценка на работата в групите (палец 
нагоре, палец надолу ...)

По со бия Кар ти ни на при я те ли, из гот ве ни в час по из кус т во, хи ми кал ка, ма си със за да чи, кар ти с от го во ри те, 
кни га та за Ми ми и Ли за

Под ре де те 
ста я та

Де ца та се дят на по да в гру пи от по че ти ри ма (на ма са та)
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Кар та та, пре дос та ве на на гру па та за по пъл ва не:

ИМЕ АДРЕС Любим пред мет Ко лек ция Пря кор

ПАВЕЛ

ДЕНИС

КАТЯ

НИНА

ЕЛЕНА

Те зи кар ти са пос та ве ни в це лия клас – 5 мес та:

ПАВЕЛ

ТЪРНАВА, ул. „Ружова” № 34

Физическо възпитание

Пеперуди

УЧЕН

ДЕНИС

НИТРА, ул. „Зоборска” № 127

Математика

Оценки

ТЕДИ

КАТЯ

КОШИЦЕ, ул. „Главна” № 439

География

Картини на участниците

БАБУЛА

НИНА

МАРТИН, „Йесенскехо” № 17/2

Изобразително изкуство

Странни черупки

БЕЙБ

ЕЛЕНА

ПРЕШОВ, ул. „Татранска” № 508

Химия

Плюшени животни

ЕВЕЛИН

Контролна таблица за учителя:

Име АДРЕС Любим предмет Колекция Прякор

ПАВЕЛ София, ул. „Сребърна” № 34 Физическо възпитание Оценки УЧЕНИЯ

ДЕНИС Пловдив, ул. „Търговска” № 127 Математика Пеперуди МЕЧО

КАТЯ Варна, ул. „Главна” № 439 География Картини БАБУЛА

НИНА Бургас, ул.„Черно море” № 17/2 Изобразително изкуство Странни черупки БЕБКА

ЕЛЕНА Ловеч, ул. „Тръстика” № 508 Химия Плюшени животни ЕЛИЧКА
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2б. Се мей но дър во – Со ци ал ни из с лед ва ния

При ла га не на те ма та Нов при я тел
Де ца та на у ча ват за тях на та се мей на йе рар хия и вза и мо от но ше ния. 
Це ли: Со ци ал ни ком пе тен ции – за ук реп ва не на чув с т во то за при над леж ност към се мейс т во то, за под по ма га не раз
би ра не то на се мей на та йе рар хия. 
Ког ни тив ни ком пе тен ции – ана ли зи ра не на фак ти те и спо соб нос ти те 
Дви га тел ни уме ния – из пол з ва не на фи ни дви га тел ни уме ния (ря за не, ле пе не)

Вре ме Час ти Опи са ние
20% Ак ти ви ра не Раз го во ри за пос лед ния час по из кус т во, ко га то де ца та съз да до ха се мейс т во то за сво и те 

но ви при я те ли.
Учи те лят ка ра де ца та да мис лят за то ва, че всич ки има ме близ ки и род ни ни и кои са те (до ри 
ако ня кой не ги поз на ва). 
Ня кои де ца мо гат да на зо ват близ ки те си род ни ни и да мис лят за вза и мо от но ше ни я та меж ду 
тях. Учи те лят ще во ди раз го во ра за съз да ва не на ро дос лов но дър во. 

40% Ког ни тив
нотвор чес ки 
про цес

Де ца та съз да ват соб с т ве но ро дос лов но дър во. Де ца та ра бо тят ин ди ви ду ал но. Вся ко де те 
но си сним ки на близ ки те и пода леч ни те чле но ве на се мейс т во то си. Иде ал ни ят слу чай е, ако 
сним ки те на ли ца та са приб ли зи тел но ед ни и съ щи. 
Учи те лят мо же да е под гот вил хар ти е ни кръ го ве в раз лич ни нюан си на зе лен цвят за помал
ки те де ца, или са мо цвет на хар тия в раз лич ни нюан си на зе ле но, ко я то де ца та из ряз ват. Де
ца та из ряз ват ли ца та на чле но ве те на се мейс т во то си и ги сла гат вър ху зе ле ни те кръ го ве 
(фиг.1).
Де ца та мо гат да пре мес т ват кръ го ве те, до ка то на ме рят пра вил ни те по зи ции за все ки член 
на се мейс т во то в се мей на та йе рар хия. 
Учи те лят мо же да по мог не на де ца та да раз поз на ят пра вил на та йе рар хия на се мейс т во то с 
по мощ та на въп ро си/пред по ло же ния.
Зе ле ни те кръ го ве тряб ва да са лис та на дър во то, та ка че в края де ца та ще на ри су ват ствол 
и кло ни, во де щи до вся ко лис то/сним ка (фиг. 2). 

40% Реф лек си вен 
ди а лог

При ме ри за си ту а ции с въз мож ни въп ро си за раз ми съл:
ü  Съз да ва не на ро дос лов но дър во. Труд но ли е да на ме ри те сним ки те на тол ко ва мно го чле но ве 

на се мейс т во то? Поз на ва те ли всич ки хо ра на сним ки те? Чес то ли се виж да те с тях? 
ü  Се мей на йе рар хия. Зна е те ли на кое място да пос та ви те всеки член на семейството? 

Пом ни те ли, ко га то съз да дох ме се мейс т во за при я те ля, кой то нап ра вих те в ча са по из
кус т во? Смя та те ли, че съ ща та по зи ция на чле но ве те на се мейс т во то на да ден при я тел 
ва жи и за соб с т ве но то ви се мейс т во? Бих те ли пред по че ли да про ме ни те мяс то то на 
ня кои чле но ве на се мейс т во то си? (Фи гу ра 3)

По со бия Хар ти е ни кръ го ве в раз лич ни нюан си на зе лен цвят или оц ве те на в зе ле но хар тия, но жи ци, ле пи ло, сним ки на 
близ ки и пода леч ни чле но ве на се мейс т во то, пас те ли

Офор м
ле ние на 
ста я та

На чи но ве те 

Picture 5a, b, c. Се мей но дър во – Со ци ал ни из с лед ва ния
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2в. Се мейс т во на при я те ля – Час по из кус т во

Упражнение на те ма та Нов при я тел
Цел: Твор чес ко из с лед ва не на близ ки и пода леч ни се мей ни от но ше ния, при ли ки и се мей на та йе рар хия. 

Вре ме Час ти Опи са ние
20% Ак ти ви ра не Раз го во ри за пос лед ния час, ко га то де ца та съз да до ха сво и те но ви при я те ли.

Учи те лят ка ра де ца та да по мис лят за всич ки близ ки род ни ни и кои са те (до ри, ако ня кой не 
ги поз на ва). 
Де ца та го во рят за при ли ки те в се мейс т во то си (то ва, ко е то са взе ли от ко го), а учи те лят 
во ди раз го во ра, за да нап ра ви се мейс т во за но ви те им при я те ли. 

40% Ког ни тив но
твор чес ки 
про цес

Де ца та ра бо тят в съ щи те гру пи ка то при съз да ва не то на но вия при я тел. То зи път ще съз
да дат се мейс т во за но ви те си при я те ли. 
Де ца та тег лят кар ти те с име то на член на се мейс т во то за но ви те си при я те ли. Има по
ве че кар ти от чле но ве те на се мейс т во то, от кол ко то са де ца та, ко е то оз на ча ва, че но ви те 
при я те ли ня ма да имат ня кои от чле но ве те на се мейс т во то. Мо же да се слу чи де ца та да не 
из тег лят брат или сес т ра, или един от ро ди те ли те и т.н. Вън ш ния вид на чле но ве те на се
мейс т во то тряб ва да бъ де бли зък до то зи на но вия при я тел, та ка че те да из г леж дат ка то 
се мейс т во. Де ца та гле дат ге роя на но вия при я тел и го адап ти рат към ха рак те рис ти ки те на 
чле но ве те на се мейс т во то му.
Ще има раз лич ни нюан си на цвет на хар тия (за ко жа, ко са, очи, ус т ни...)
Де ца та из би рат найдоб рия цвят за ли це то, очи те, ус т ни те и ко са та и из ряз ват с но жи ца 
всич ки пар че та. Де ца та тър сят найдоб ри те фор ми на ли це ви те чер ти, та ка че да съ от вет
с т ват на ви да на но вия при я тел. Те за леп ват пар че та та за ед но.
Де ца та пос та вят съз да де ни те ли ца на съ от вет но то мяс то в йе рар хи я та на се мейс т во то (Фиг. Б, В). 

40% Реф лек си вен 
ди а лог

Ето при ме ри за си ту а ции с въз мож ни въп ро си за дискусия:
�  Чле но ве на се мейс т во то. Бях те ли до вол ни от из бо ра на член от се мейс т во то, кой то из тег

лих те? Пред по чи та те ли да съз да де те раз ли чен член на се мейс т во то? Как из б рах те цве та на 
ко жа та/очи те/ус т ни те/ко са та? Как из б рах те фор ма та на ко жа та/очи те/ус т ни те/ко са та?
�  Се мей на йе рар хия. Зна е те ли къ де в семейното дърво да поставите изработения от вас 

член на семейството? Съг лас ни ли сте в гру па та от нос но раз по ло же ни е то на чле но ве те 
на се мейс т во то? Смя та те ли, че съ ща та по зи ция ва жи и за ва ше то се мейс т во? Бих те ли 
пред по че ли да про ме ни те мяс то то на ня кои чле но ве на се мейс т во то си? 

По со бия Цвет ни лис та хар тия, но жи ци, ле пи ло, кар ти с име на на чле но ве на се мейс т во то

Офор м
ле ние на 
ста я та

На чи но ве те и/или на по да

Picture 6a, b, c. Се мейс т во на при я те ля – Час по из кус т во
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3. Тъж ни ят град – Час по из кус т во
Цел: Сим во лич но из ра зя ва не на се тив ни те впе чат ле ния и емо ци о нал ни със то я ния с по мощ та на цве то ве, мо де ли и 
ор га ни за ция на прос т ран с т во то.
Сим во ли зи ра не на жи во та чрез из пол з ва не на цве то ве.
Под реж да не на час ти те ка то ед но ця ло.
Раз ви тие на въз п ри я ти е то – ви зу ал но, осе за тел но, ста тич но и ди на мич но.
Меж ду лич нос т ни от но ше ния, ко му ни ка ция, при ем с т ве ност.
Раз ви тие на съп ри час т ност.

Вре ме Час ти Опи са ние
20% Ак ти ви ра не

�  Го рен край 
на фор ма та

�  До лен край 
на фор ма та

ü  Де ца та се дят на по да в кръг, а в цен тъ ра са при гот ве ни куп чи на раз лич ни пар че та от 
плат. Де ца та ед но по ед но из би рат тъ кан, ко я то им на пом ня тъ га.

ü  Де ца та взи мат в ръ ка из б ра ния плат и се опит ват да раз ка жат за що са из б ра ли точ но не го.

ü  След то ва де ца та тър сят пар че плат, ко е то им на пом ня за на деж да и ра дост, ка то те зи две 
пар че та се срав ня ват по меж ду си. Пар че та та плат се връ щат об рат но в об ща та куп чи на.

ü  То га ва те слу шат ис то ри я та за тъж ния град: Има ло ед но вре ме град, в кой то хо ра та жи
ве е ли щас т ли во, до ка то не се по я вил зъл и тъ жен ма гьос ник, кой то раз ва лил щас т ли во то 
съ щес т ву ва не и ве се ли те цве то ве се пре вър на ли в тъж ни. Има ло са мо чер но, си во и тъм ни 
цве то ве. Хо ра та в гра да съ що ста на ли тъж ни. Все ки, вля зъл в гра да, бил не за бав но об зет 
от тъ га. Гор ки те хо ра се опи та ли да ос во бо дят гра да от скръб та, но ни кой не зна ел как 
да ос во бо ди ве се ли те цве то ве и да вър не ве се ли е то в гра да. Жи те ли те на гра да за поч на ли 
да се от чай ват и ста на ли потъж ни. Все ки пи тал да ли има на деж да да на ме ри свет ли на, 
ко я то да ос вет ли тъм ни те цве то ве.

ü  Учи те лят каз ва на учениците: Пред с та ве те си, че сте ос во бо ди те ли те на Тъж ния град. 
Опи тай те се да на ме ри те из ход от гра да, опи тай те се да тър си те посве жи и посвет ли 
цве то ве и мо же би ще мо же те да съз да де те пове се ли цве то ве, за да спа си те гра да. Въз
мож но е да има ня кои пре пят с т вия по пъ тя.

40% Ког ни тив
нотвор чес ки 
про цес

 

ü  Вни ма тел но, учениците съз да ват сво дес тия тъ жен град от тъ ка ни те за ед но, та ка че 
от дел ни те от ря зъ ци да се съв па дат един с друг (фи гу ра 3 / А).

ü  От сре да та учениците съз да ват пъ те ки из вън гра да. Де ца та мо гат да ре шат да ли ще 
ра бо тят по от дел но, по двой ки или в мал ки гру пи.

ü  Учи те лят мо же да на пом ни, че пъ ту ва не то из вън тъж ния град мо же да бъ де труд но и 
мо же да съ дър жа раз лич ни пре пят с т вия.

ü  Твор чес ки ят про цес обик но ве но прик л ю ч ва, ко га то се из пол з ват всич ки от ря зъ ци.

ü  Де ца та ще гле дат за ед но тру да си, ще вър вят по пъ те ки те.
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40% Реф лек си вен 
ди а лог

Мо жем да раз мис лим от нос но след ни те си ту а ции:
•	 Из бор на цве то ве. Ня кои де ца мо гат да из бе рат и яр ки, свет ли цве то ве за тъ га. Не об хо ди мо 

е да се раз бе ре как во е свър за но с тех ния спе ци фи чен цвят (нап ри мер „жъл та та къ ща, в ко я
то ба ба жи вя пре ди смърт та си, бле до си ньо, за що то е цвят на съл зи те, чер ве но то е кръв 
и ме на ра ня ва”...) Един и същ ли е цве тът на тъ га та за всич ки ни? За бе ля зах, че свър з ва те 
цве то ве те с не що, ко е то сте из пи та ли. Ако има те раз лич ни цве то ве за тъ га, мо жем ли да 
ка жем, че тъ га та мо же да се про я ви по раз лич ни на чи ни? Как мо же да се про я ви скръб та? ...

•	 Струк ту ра на из г раж да не на пъ ти ща та. Всич ки ли на ме рих те из ход от тъж ния град? Има те 
ли ня как ви пре пят с т вия по пъ тя си на вън? Ис ка те ли да ги на зо ве те/по ка же те на пъ тя си? Ус
пях те ли да ги пре о до ле е те? Как ус пях те кой/как во ви по мог на? Къ де ви из ве де пъ тят? ...

•	 Име ну ва не на емо ции. На ме ре те тъ кан, ко я то ви на пом ня за гняв. Зас та не те на тъ кан, 
ко я то ви на пом ня за ра дост, из не на да, на деж да ... и та ка на та тък...

•	 Ако има сво бод но вре ме, де ца та мо гат да на ри су ват пъ те ки те си с пас те ли вър ху хар
ти я та. Де ца та обик но ве но ри су ват то ва, ко е то ги прив ли ча наймно го, за ко е то мис
лят. По то зи на чин те мо гат да за дъл бо чат но ви те си зна ния и да със ре до то чат вни ма
ни е то си вър ху кон к рет ни час ти, ко и то са важ ни за тях.

По со бия Пар че та тъ ка ни с раз лич ни раз ме ри, цве то ве (от тъм ни до яр ки)
Офор м
ле ние на 
ста я та

Ра бо та на по да

Източник: (Славикова, Славик, Елиашова, 2015 г.)

Picture 7. The Sad Town – Art lesson
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3а. Има ло ед но вре ме – Со ци ал ни из с лед ва ния

При ла га не на те ма та Тъж ни ят град
Цел: Раз ви тие на твор чес т во то – съз да ва не на ис то рия, по доб ря ва не на из ра зи тел ни те спо соб нос ти, сът руд ни чес
т во по гру пи         

Вре ме Час ти Опи са ние
10 ми ну ти Ак ти ви ра не Де ца та се дят в кръ г. Под ръ ко во дството на учи теля те се връ щат към при каз ка та за 

Тъж ния град, съз да де на в пре диш ния час по из кус т во. Иг ра та Цвет ни кар ти е про дъл же ние. 
Има 4 цвет ни куп чи ни кар ти, вся ка кар та с бук ва – зе ле ни те кар ти пред с тав ля ват пла ни
ни, си ни те кар ти пред с тав ля ват ре ки, чер ве ни те кар ти пред с тав ля ват гра до ве, а жъл
ти те кар ти пред с тав ля ват дър жа ви. Де ца та вди гат кар ти те, на зо ва ват име на та на 
пла ни ни, ре ки, гра до ве и дър жа ви, ко и то за поч ва  т с бук ва та от кар та та и по каз ват 
мес то по ло же ни е то им на ге ог раф с ка та кар та. Нас т рой ка та не се е про ме ни ла. Ра бо та
та про дъл жа ва все още в кръг.

25 ми ну ти Ког ни ти вен 
про цес

Де ца та тряб ва да съз да дат при каз ка та „Има ло ед но вре ме град ...” Все ки уче ник каз ва по 
ед на ду ма от при каз ка та (уче ни кът по лу ча ва кар та с те ми – окол нос ти те на гра да, хо ра
та в не го, то ва, ко е то лип с ва в гра да, как во има в гра да ...). Учи те лят во ди към дис ку сия 
за окол на та сре да.
Про цес: Учи те лят каз ва пър во то из ре че ние – „Има ло ед но вре ме град ...” След то ва уче
ни кът пов та ря на ча ло то и до ба вя след ва ща та ду ма – „Има ло ед но вре ме град, за о би ко лен 
от езе ра ...” След ва щия уче ник го пов та ря и до ба вя още ду ми – „Има ло ед но вре ме град, 
за о би ко лен от езе ра и хъл мо ве ...” Ко га то стиг нем до пос лед ния уче ник, ще има ед на дъл га 
ис то рия, ко я то мо же да бъ де за пом не на.
Де ца та са раз де ле ни на гру пи и про дъл жа ват с иг ра та Ла би ринт. Дей ност та е със ре до
то че на вър ху кон цен т ра ци я та – има ма са с го лям лист хар тия във фор мат А3, под гот
вен за вся ка гру па. Все ки лист изоб ра зя ва на чу пе на тра ек то рия – ла би ринт – раз г ра ни чен 
от лен та та, за ле пе на вър ху хар ти я та. На вра та та на ла би рин та има топ ка за те нис на 
ма са. От уче ни ци те се ис ка да я пре мес тят, ка то ду хат към края – все ки член на гру па та 
опит ва, по ма гат си и се под к ре пят един друг. 
Ког ни тив ни ком пе тен ции:
�  прос т ран с т ве ни ком пе тен ции (ори ен та ция на кар та та);
�  ви зу ал на па мет;
�  кон цен т ра ция.

Социални компетенции:
�  групово сътрудничество;
�  чувство на солидарност към общността/групата.

10 ми ну ти Реф лек си вен 
ди а лог

Раз ми съл в кръ га, под по мог нат от учи тел:
Как ва бе ше ва ша та от го вор ност за съз да ва не то на ис то ри я та? В на ча ло то за да ча та 
тол ко ва ли бе ше труд на, кол ко то в края? Съ що то ли се от на ся за на шия жи вот – по ня
ко га има ме къс мет по ня ко га – не? Как бе ше ра бо та та в гру па та с топ ка та за те нис на 
ма са? По мог на ли ви тя по меж ду ви? Тряб ва ше ли да се вър не те мно го пъ ти, ко га то бях
те на пог ре шен път? По лу ча ва ме ли вто ри шанс в жи во та? Рад вах те ли се в мо мен та, 
ко га то топ ка та на при я те ля ви стиг на до края?
Обратна връзка от учителя – децата оценяват интересни факти/наблюдения по скалата 
0 – 10.

По со бия Ге ог раф с ка кар та на дър жа ва та, ге ог раф с ка кар та на све та, цвет ни кар ти, мал ки кар ти за съз да ва не 
на ду ми, хар тия – ла би ринт, топ ки за те нис на ма са

Офор м ле ние 
в кла са

Де ца та се дят в кръг на ки ли ма, в края има гру па от че ти ри ма, се дя щи на по да 
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3б. Ко лаж от ду ми – Език

Упражнение на Тъж ния град
Цел: Раз виване на ек с п ре сив ни уме ния – спо соб ност за вер ба ли зи ра не на емо ци и те, раз ви тие на твор чес т во и фи ни 
дви га тел ни уме ния 

Вре ме Час ти Опи са ние
10 ми ну ти Ак ти ви ра не Уро кът за поч ва със ся да не в кръг – учи те лят за поч ва разговор за ра бо та та по тъж ния 

град с ки ко лаж в пис ме на фор ма от пре диш ния час (по каз вай ки кар ти ни те). За да про во
ки ра ме чув с т ви тел ност та в де ца та, из пол з ва ме иг ра та на чув с т ва. Има 4 чув с т ва, 
ко и то ри су ва ме на чер на та дъс ка – бе зо пас ност, ра зо ча ро ва ние, страх, ра дост. Пър во, 
за поч ва ме да го во рим за чув с т ва та и тех ни те асо ци а ции, пос лед ва но от иг ра та, в ко
я то вся ко де те по лу ча ва ед но чув с т во. Те се дят на сто ло ве те (има още ед но де те, а 
след то ва и мно жес т во сто ло ве). Ед но де те стои в кръ га и каз ва кои чув с т ва тряб ва 
да про ме нят сто ло ве те – да се раз ме нят (нап ри мер, ра зо ча ро ва ние и бе зо пас ност ...) 
Ко га то де те то ка же „ха ос”, всич ки де ца тряб ва да сме нят сто ло ве те си. Тъй ка то бро
ят на сто ло ве те е пома лък, има ед но де те, ко е то ос та ва в сре да та на кръ га.
След та зи под г ря ва ща дей ност де ца та по лу ча ват спи са ния и вес т ни ци, за да на ме рят 
бук ви те или ду ми те, с ко и то да опи шат Тъж ния град.

2 ми ну ти Децата работят индивидуално на килима, където могат да намерят полезни пособия.

15 ми ну ти Ког ни ти вен 
про цес

Де ца та тър сят под хо дя ща ду ма, из ре че ние или крат ка ис то рия за ко ла жа от пре диш ния 
час по из кус т во. То зи път те съз да ват ко лаж от ду ми от бук ви те, от к ри ти в спи са ни
я та. Те из ряз ват бук ви те и ги за леп ват вър ху цвет на та хар тия. Пър вок лас ни ци те мо
гат да въз п ро из ве дат са мо име то, вто рок лас ни ци те мо гат да из ра бо тят из ре че ние, а 
уче ни ци те от тре ти или чет вър ти клас мо же да се опи тат да със та вят ис то ри я та.

Ког ни тив ни ком пе тен ции
ü  Струк ту ра на из ре че ни е то
ü  Фи ни дви га тел ни уме ния
ü  Ко е фи ци ент на ви зу ал но раз г ра ни ча ва не – раз мер

Социални компетенции
ü  Изразяване на умения – да назовем чувствата, за да разберем другите

10 ми ну ти Реф лек си вен 
ди а лог

Крат ко пре раз г леж да не на ра бо та та (ком пе тен ции) чрез за да ва не на въп ро си те: 
ü  Как се чув с т вах те, ко га то тряб ва ше да опи ше те емо ци я та от ри сун ка с ед на ду ма 

или из ре че ние?
ü  Ва ше то заг ла вие пред по ла га ли ед ни и съ щи чув с т ва и за дру ги те съ у че ни ци?
ü  Полес но ли е да по каз ва те емо ци я та в ри сун ки или да я опис ва те с ду ми?

3 ми ну ти Обратна връзка от учителя – посочване на интересни факти

По со бия Цвет ни лис та хар тия, но жи ци, ле пи ло, спи са ния

Под ред ба на 
ста я та

1. Дей ност: де ца та се дят в кръг

2. Дей ност: де ца та се дят на по да (на ки лим).
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3в. Ра бо та с куб – Со ци ал ни из с лед ва ния
При ла га не на Тъж ния град

Цел: За поз на ва не с фун к ци и те, ко и то гра дът пред ла га, стро и тел с т во с куб че та по чер теж, при до би ва не на зна ния 
за проз рач ност на струк ту ра та на ку бо ве те в ски ца, съз да ва не на но ви ду ми, ка то се до ба вя, ма ха или про ме ня ед на 
глас на с дру га. 

Вре ме Час ти Опи са ние
5 ми ну ти Ак ти ви ра не Ча сът за поч ва с дис ку сия в кръг – учи те лят ще при пом ни на де ца та те ма та за Тъж ния град, 

ко я то съз да до ха в ча са по из кус т во. На де ца та ще бъ дат при пом не ни фун к ци и те на гра да – 
тран с порт, об ра зо ва ние, здра ве о паз ва не, ус лу ги, спорт, ар хи тек ту ра... Те ще иг ра ят ро ля та 
на мал ки ар хи тек ти по вре ме на то зи час.

3 ми ну ти Архитектурното студио ще бъде изградено от всяка двойка ученици – всяка двойка ще 
получи определен брой кубчета.

15 ми ну ти Ког ни ти вен 
про цес

Учи те лят пос та вя за да ча та – двой ка та тряб ва да нап ра ви струк ту ра спо ред пла на (3в./1/)
След ва ща та за да ча е мал ко попре диз ви ка тел на – де ца та ще по лу чат про ект за струк ту
ра та на ку бо ве те (3в./2/), ще из г ра дят струк ту ра и ще я ски ци рат в мре жа. (пог лед от го
ре) – де ца та, ко и то имат до бър три из ме рен пог лед и бър зо за вър шат за да ча та, мо гат да 
ски ци рат струк ту ра та от дяс на и ля ва пер с пек ти ва.

10 ми ну ти След ва ща дей ност – в гра да има су пер мар кет с ду ми те. Де ца та ид ват да ку пу ват ду ми 
(3в./3/). Тях на та за да ча е да съз да ват но ви ду ми, ка то до ба вят, пре мах ват или раз ме нят 
глас ни. Де ца та все още ра бо тят по двой ки. 

Когнитивни компетенции:
ü  Пространствена визуализация
ü  Визуално разбиране
ü  Фини двигателни умения
ü  Структура на думата
Социални компетенции:
ü  Сътрудничество по двойки
ü  Изграждане на самоувереност
ü  Подкрепа помежду им

10 ми ну ти Реф лек си вен 
ди а лог

Въпроси за дискусия в кръ га: Ха ре са ли ви ра бо та та по двой ки? Съг ла су вах те ли ра бо та та? Кое 
бе ше потруд но – из г раж да не то или ски ци ра не то? Бе ше ли за бав но да съз да ва те но ви ду ми? 
За ед но ли ра бо тех те или са ми? Как ус пях те да уп рав ля ва те вре ме то си?

2 ми ну ти Обратна връзка от учителя – оценка на дейностите на ученика (палец нагоре, палец надолу ...)
По со бия Куб че та, ра бот ни лис то ве – план на струк ту ра та, квад рат на мре жа, ду ми за съз да ва не

Под ред ба 
на ста я та

Кръг, ра бо та по двой ки
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Изградете следната структура, като следвате плана:

1 2 3 2 4 4 1 3 5

5 2 1 2 4 4

3

Из г ра де те струк ту ра та и по пъл не те квад ра ти те (пог лед от го ре). За пи ше те от кол ко 

куб че та се със тои струк ту ра та:

Про ме не те ду ми те, ка то до ба вя те, пре мах ва те или про ме ня те бук ви те:

Зар – Фар – Зор – Дар Кола – Пола – К олаж

Коза – Лоза – Козар Ръка – Река – Ръкав

Кос – Нос – Коса – Сос – Лос… Стол – Стоп – Сто – Столица

Зар – Фар – Зор – Дар Кола – Пола – Колаж

Коза – Лоза – Козар Ръка – Река – Ръкав

Кос – Нос – Коса – Сос – Лос… Стол – Стоп – Сто – Столица
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III.4. Измерване на приобщаващия подход

Процесът на измерване обик но ве но е ба вен и дъ лъг про цес, кой то изис к ва дъл гос ро чен 
пе ри од на наб л ю де ние. Сле до ва тел но ре зул та ти те мо гат да се ви дят след ня кол ко ме се ца. 
Па ра мет ри те за наб л ю де ни е то са в ръ це те на учителя, кой то мо же да взе ме под вни ма ние 
ти па на кла са и не го ва та ди на ми ка. Пред ла га ме след ния при мер:

III.4.1. При мер от прак ти ка та – При я тел с т во

Наб л ю де ние на нап ре дъ ка в от но ше ни я та (меж ду Джон и Ан д ре, на 7 го ди ни):

Ком пе тен ции за сле де не: Ко му ни ка тив ни и со ци ал ни уме ния (за дъл бо ча ва не на съп ри час-
т ност та, уме ния за во де не на пре го во ри, спо соб ност да се да де прос т ран с т во на дру ги те, 
при ла га не в са мо о цен ка та).

Цел: Ко рек ция на вза и мо от но ше ни я та.

Две де ца се съ би рат и ра бо тят по двой ки през це лия про ект. Те не тряб ва да се раз де лят 
или да се свър з ват с дру ги. Уве ря ва ме се, че те ос та ват за ед но до края ка то ес тес т ве но 
за вър ш ва не на ра бо та та с един и същ пар т ньор.

Вза и мо от но ше ния в на чал на та фа за: Джон де мон с т ри ра сим п то ми на син д ром на Ас-
пер гер (не е ди аг нос ти ци ран) – той е па си вен от са мо то на ча ло, не е ус пял да след ва ни що и 
ни ко го, дру ги те де ца гле дат на не го ка то на не поз нат. Ко га то иде и те му бя ха да леч по-раз-
лич ни от иде и те на дру ги те, той се сри на, из пад на в ис те рия и плач.

Ан д ре беше из б ран да бъ де ли дер на кла са, ти пич но за лич ност та му. Той има ви сок со ци а лен ста-
тус в кла са. Въп ре ки то ва той чес то драз неше Джон, не мо жеше  да го раз бе ре и му се по диг ра ва.

Вза и мо от но ше ни я та с ро ди те ли те на Джон: Вед нъж сед мич но се из п ра ща ше елек т рон-
но пис мо на ро ди те ли те, в ко е то се по каз ваха сним ки те от кла са, за да ги ин фор ми рат за 
раз ви ти е то на съ би ти я та. Ин фор ма ци я та е об ща и крат ка. Цел та беше да се под по мог не 
ко му ни ка ци я та меж ду ро ди те ли те и де ца та от нос но учи ли ще то и да се прив ле кат ро ди те ли-
те по от но ше ние на ин те ре са към учи лищ ни те въп ро си. Те зи при ка че ни сним ки помогнаха и у 
дома да се гра ди вър ху опи та на де ца та.

Ра бо та с дру ги учи те ли: Прин ци пи те на ек с п ре сив на та прог ра ма бя ха прех вър ле ни и в 
дру ги те ми. Ис ках ме да съз да дем сът руд ни чес т во меж ду учи те ли те по двe раз лич ни те ми, 
да съз да дем те ма тич на връз ка и спо де ля не на ма те ри а ли и ин фор ма ция. Це ли ят про цес беше 
наб л ю да ван от клас ния ръ ко во ди тел, кой то се със ре до то чи вър ху нап ре дъ ка в от но ше ни я та 
на наб л ю да ва на та двой ка и ди на ми ка та на кла са.

Вза и мо от но ше ни я та след 10 ме се ца ра бо та в при об ща ва щия клас: Ан д ре прие, че Джон 
е раз ли чен. Той спря да му се по диг ра ва, те си сът руд ни чат в гру па, а ко га то е не об хо ди мо, 
той по ма га на Джон, или по-точ но, той се от да ле ча ва и му ос та вя мяс то за дейс т вие.

Джон е по-ко о пе ра ти вен. Той не се при дър жа са мо към соб с т ве ни те си ре ше ния. Той се 
ин те ре су ва от мне ни е то на дру ги те, ко е то ни ко га пре ди не е пра вил. Ня ма ис те рия, ня ма ек-
с т рем ни емо ции. Той обик но ве но е по-спо ко ен. Пре ди той мра зе ше ча са по из кус т во, се га го 
оби ча. Ос вен то ва май ка му каз ва, че е из бяг вал ри су ва не то и твор чес т во то у до ма. Се га 
той се съ буж да в не де ля сут рин та и учи по-мал кия си брат как во е нап ра вил в ча са по изоб ра-
зи тел но из кус т во (до ка то ро ди те ли те спят).

Ре зул та ти: В то зи слу чай ра бо тих ме вър ху ко ри ги ра не то на връз ка та меж ду две де ца. 
Те зи де ца се свър з ват спо ра дич но. Тя бе ше под ре де на по пред наз на че ние. Ра бо ти ли са по-
ня ко га ка то двой ка, по ня ко га са би ли чле но ве на по-го ля ма гру па. То ва спо ра дич но съв па де-
ние на ма ля ва ин тен зив ност та, поз во ля ва им да ра бо тят в оп ти мал на сре да да из жи вя ват и 
доб ри ас пек ти и пол зи от сът руд ни чес т во то. В съ що то вре ме той под к ре пи уси ли я та си да 
съз да де по-доб ри от но ше ния с проб ле ма тич ния си пар т ньор. Нап ре дъ кът се наб л ю да ва чрез 
наб л ю де ние на раз ви ти е то на ко му ни ка ци он ни те ком пе тен ции, ни во то на то ле ран т ност и 
со ци ал ни те уме ния. Про ме ни те са за бе ле жи ми след 10 ме се ца.
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III.4.2 Из мер ва не на ком пе тен ци и те 
Ком пе тен ции, ко и то мо гат да бъ дат наб л ю да ва ни съ що та ка:
ü  Ко му ни ка ция (спо соб ност да се вер ба ли зи рат нуж ди те, чув с т ва та и опи та...).
ü  Ког ни тив ни уме ния (спо соб ност за раз би ра не, ана лиз, обоб ща ва не...).
ü  Со ци ал ни уме ния (сът руд ни чес т во в об щ ност та/кла са, спо соб ност за при е ма не и от п-

ра вя не на кри ти ки, за дъл бо ча ва не на съп ри час т ност та...).
ü  Дви га тел ни уме ния (фи ни уме ния – дър жа не на хи ми кал ка, чет ка, из ряз ва не...).
ü  Сен зор ни уме ния (прос т ран с т ве на ори ен та ция, ви зу ал но и слу хо во въз п ри я тие – до кос ва не 

на раз лич ни ма те ри а ли, въз п ри я тия на го ле ми по вър х нос ти спря мо мал ки по вър х нос ти...).

При мер

  
Table 5. Ска ла на оце ня ва не то на уче ни ка:

Име: Слаб Сре ден Ви сок Из к л ю чи те лен
Оце ня ва не на пе ри о ди те 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Ко му ни ка тив ни уме ния             

Ког ни тив ни уме ния             
Со ци ал ни уме ния             

Дви га тел ни уме ния             
Сен зор ни уме ния             

1 – На ча ло то на оцен ка та, пър ва фа за на наб л ю де ни е то.
2 –  Наб л ю де ние след ня кол ко ме се ца, в сре да та на про це са. Да та та на наб л ю де ние мо же 

да бъ де за пи са на в ди аг ра ма та.
3 – Край на оцен ка та. Обик но ве но края на учеб на та го ди на или на наб л ю де ни е то.

При мер

  
Table 6. Скала на оценяване за класа (големината зависи от броя на учениците):

Ког ни тив ни  
уме ния  

Ко му ни ка тив ни 
уме ния

Сен зор ни уме ния
Дви га тел ни  

уме ния
Со ци ал ни уме ния

Име на де те то ниско средно високо изкл. ниско средно високо изкл. ниско средно високо изкл. ниско средно високо изкл. ниско средно високо изкл.

1. Лу кас Хво рец Нов уче ник, емо ци о нал ни проб ле ми
Пър ви пе ри од
Вто ри пе ри од
Тре ти пе ри од
2. Джон Дей вид
Пър ви пе ри од
Вто ри пе ри од
Тре ти пе ри од
3. Сюзън Го дън
Пър ви пе ри од
Вто ри пе ри од
Тре ти пе ри од
6. 
Пър ви пе ри од
Вто ри пе ри од
Тре ти пе ри од
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Ког ни тив ни уме ния – спо соб ност за че те не, пи са не, бро е не, по каз ва не на не об хо ди ми те 

зна ния по пред ме та или те ма та.

Уме ния за ко му ни ки ра не – спо соб ност за из пол з ва не на раз лич ни фор ми на ко му ни ка ция 

при об ра бот ка та и из ра зя ва не то на ин фор ма ция от раз ли чен вид, адек ват но ус т но и пис ме но 

из ра зя ва не в спе ци ал на си ту а ция, спо соб ност за са мос то я тел на пре зен та ция и пред с та вя не 

на ре зул та ти те, спо соб ност за раз ми съл и спо де ля не на чув с т ва и пот реб нос ти.

Со ци ал ни уме ния – спо соб ност за сът руд ни чес т во, де мон с т ри ра не на съп ри час т ност 

към дру ги те по вре ме на ра бо та та в кла са, ефек тив на ра бо та в екип, об щу ва не с дру ги те, 

съз да ва не на вза и мо от но ше ния, съг ла су ва не с от с то я ва не на по зи ция, спо соб ност за кон с т-

рук тив но сът руд ни чес т во и съ дейс т вие за ре ша ва не на кон ф лик ти (ди на ми ка в кла са).
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Приложения
Струк ту ра на прог ра ма от уп раж не ния за и ден ти фи ци ра не на труд нос ти те при уче не то 

в клас на та стая

Прог ра ма та е струк ту ри ра на в 12 уп раж не ния в че ти ри те ми.

Раз п ре де ле ние на те ми те:
1. Ко му ни ка ци он ни ком пе тен ции
2. Познавателни ком пе тен ции
3. Двигателни ком пе тен ции
4. Сен зор ни ком пе тен ции

Вся ко уп раж не ние си пос та вя кон к рет ни це ли за ран но и ден ти фи ци ра не на обучителни 
трудности. Прог ра ма та е струк ту ри ра на на прин ци па на съ от вет с т ви е то меж ду ос нов ни те 
ме то ди на поз на ни е то: ана лиз и син тез на ин фор ма ци я та с от чи та не на гру по ва та ди на ми ка и 
е пос т ро е на на прин ци пи те на са мо о поз на ва не, са мо о съз на ва не и са мо раз ви тие на лич ност та.

Уп раж не ни я та се ре а ли зи рат чрез иг ро ви ин те рак тив ни ме то ди, гру по ви дис ку сии, про ек-
тив ни ме то ди ки от вер ба лен и ри су ва те лен тип, ро ле ви иг ри.

Цел: да се по мог не на учи те ли те в на ча лен курс по-доб ре да опоз на ят уче ни ци те си и тех-
ни те учеб ни труд нос ти.

1. Уп раж не ния за ко му ни ка тив ни ком пе тен ции

Цел: Зат вър ж да ва не на уме ни е то за об щу ва не в гру па та на връс т ни ци (съ у че ни ци).

За да чи: Да се за поз на ят учас т ни ци те по меж ду си, ка то от к ри ят сво я та ин ди ви ду ал ност 

и уни кал ност.

Не об хо ди ми ма те ри а ли: пос тер (дъс ка), цвет ни мар ке ри, цвет ни мо ли ви, бе ли лис та.

Очак ва ни ре зул та ти:
Да се пред с та вят пред гру па та сво бод но; 

Да раз поз на ват и на зо ва ват сво и те по зи тив ни ка чес т ва.

Из ра бот ва не на пра ви ла в гру па та:

Учи те лят пред ла га на кла са метод „мо зъч на ата ка” – все ки да пред ло жи пра ви ло, ко е то да 

се спаз ва по вре ме на уп раж не ни я та. Пред ло же ни я та се за пис ват на пос тер или дъс ка. След 

пос лед но то пред ло же но пра ви ло всич ки се про чи тат от но во и се при е мат от кла са. 

Уп раж не ние 1.1. Пред с та вя не на учас т ни ци те:

Име то ми оз на ча ва  .......................................................................................................................................................

То ва, ко е то най-мно го ха рес вам в се бе си, е  .................................................................................................

Чув с т вам се щас т лив, ко га то  ...............................................................................................................................

В учи ли ще ха рес вам  ......................................................................................................................................................

Труд но ми е, ко га то  .......................................................................................................................................................

Тъ жен/а съм, ко га то  .....................................................................................................................................................

Мечтая за  .............................................................................................................................................................................
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Уп раж не ние 1.2. 

„Кой съм аз?”

Уп раж не ни я та от ти па „Кой съм аз?” имат дъл бок сми съл, да вай ки нa учи те ля об рат на 
връз ка за ни во то на уче ни чес ка та са мо о цен ка и уме ние за са моп ре зен ти ра не.

Про це ду ра: „Как во виж дам в ог ле да ло то?”. За цел та уче ни ци те са раз по ло же ни в кръг. 
Учи те лят да ва на пър вия учас т ник джоб но ог ле да ло и след на та ин с т рук ция: „Пог лед ни в ог-
ле да ло то за ед на ми ну та и раз ка жи на ос та на ли те де ца в гру па та, как во виж даш в не го! Кой 
стои пред ог ле да ло то?”. След пред с та вя не на пър вия учас т ник, ог ле да ло то се пре да ва на ос-
та на ли те, ка то все ки пред с та вя се бе си чрез не го.

Уп раж не ние 1.3.

Та зи иг ра изис к ва бър зи ре ак ции и доб ро въ об ра же ние. Де ца та мо же да са раз де ле ни от-
но во на две гру пи.

Учи те лят раз каз ва на учениците ис то рия, съз на тел но до пус кай ки греш ка: „През ля то то 
оти дох на плаж. Бе ше топ ло, гре е ше сил но слън це, мо ре то бе ше спо кой но, а въл ни те мал ки. 
Вля зох да се из къ пя и да поп лу вам, нав ля зох на вът ре в мо ре то и из вед нъж за ва ля сняг (или се 
по я ви аку ла...)”. Учениците тряб ва да пре къс нат учи те ля и да поп ра вят греш ка та, ко я то е до-
пус нал. Пе че ли от бо рът, чий то учас т ник пръв вдиг не ръ ка и да де пра ви лен от го вор.

2. Уп раж не ния за познавателни ком пе тен ции

Познавателните ком пе тен т нос ти са свър за ни с раз ви ти е то на просоциално по ве де-
ние. Те са ос но во по ла га щи за раз ви ти е то на ор га ни за ци он ни те уме ния и успеха в уче не то. 
Чес то пъ ти уче ни ци те с ког ни тив ни де фи ци ти из пит ват труд нос ти в ре а ли зи ра не то на 
просоциално по ве де ние и асер тив ност.

Цел: Ре ша ва не то на спо ро ве и кон ф лик ти.

За да чи: Пре о до ля ва не на кон ф лик т ни си ту а ции чрез „Аз-пос ла ни я та”.

Очак ва ни ре зул та ти: Ов ла дя ва не на „Аз-пос ла ни я та” в ежед нев на та ко му ни ка ция в кла са.

Уп раж не ние 2.1. Аз-Ти пос ла ния

Ти-пос ла ни е то е на па да тел но и об ви ни тел но. То на соч ва вни ма ни е то към не гативните 
ка чес т ва на дру гия и зат руд ня ва ефек тив на та ко му ни ка ция в клас – „Ти си ба вен уче ник”, „Ти 
си лош и аг ре си вен”.

Аз-пос ла ни е то е доб ри ят от го вор в ко му ни ка ци я та. Чрез не го из ра зя ва ме соб с т ве ни те 
си чув с т ва и емо ции в си ту а ци я та, по зи ти ви ра ме вза и мо дейс т ви е то с дру ги те „Аз се чув с т
вам оби ден, за сег нат от тво е то дър жа ние”.

Аз се чув с т вам зле, ко га то Ти се ба виш и це ли ят клас те ча ка! Аз се чув с т вам оби ден, ко-
га то Ти си аг ре си вен с мен!

Уп раж не ние 2.1. Прак ти чес ка част

Учас т ни ци те се раз де лят на два от бо ра, преб ро я ват се на 1-ви, 2-ри, всич ки пър ви са в 
пър вия от бор, а всич ки вто ри – във вто рия от бор. Пред с та ви те ли на пър вия от бор пос ле до-
ва тел но из да ват за по ве ди, зап ла хи, съ ве ти, а пред с та ви те ли на вто рия от бор „от би ват уда-
ра”, ка то от в ръ щат с Аз-пос ла ния и заг ри же ност.

Ре зул тат: Уп раж не ни е то да ва об рат на връз ка на учи те ля до как ва сте пен, уче ни ци те са 
осъз на ли раз ли ки те меж ду Аз и Ти-пос ла ни я та.
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Уп раж не ние 2.2.

Учи те лят за да ва въп рос: Как ва асо ци а ция пре диз вик ва ду ма та „уче не” у вас? – и из пис ва 

на пос тер (дъс ка) спо де ле но то от учас т ни ци те в гру па та (под кан ва все ки един от тях да 

из ра зи мне ние). 

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за об рат на връз ка и оцен ка на уче ни чес ка та мо ти ва ция 

и раз к ри ва вът реш ни те наг ла си към учеб ния про цес.

Уп раж не ние 2.3.

Уче ни ци те се раз де лят в две ко ло ни и съ би рат ръ це те си ка то „ту нел”. Пър ви ят уче ник 

от на ча ло то на ко ло на та вли за в ту не ла и бър зо пре ми на ва през не го от край до край, а все ки 

от ос та на ли те го до кос ва, по туп ва, стис ка му ръ ка та и из каз ва пох ва ла или ду ми, с ко и то 

из ра зя ва по зи тив но чув с т во или сим па тия (ти си до бър, ти си мил...). Уче ни кът из ли за с по-

доб ре но са мо чув с т вие от ту не ла! Та ка все ки пре ми на ва през ту не ла и по лу ча ва под к ре па от 

съ у че ни ци те си.

Ре зул тат: Уп раж не ни е то пре диз ви ка по ло жи тел ни емо ции у уче ни ци те и но си ин фор ма ция 

на учи те ля за вза и мо от но ше ни я та в кла са, меж ду от дел ни те де ца.

3. Двигателни ком пе тен ции

Цел: Оцен ка на мо тор ни те ком пе тен ции на уче ни ци в на ча лен курс за ак тив но включва не 

в обу чи тел ния про цес.

За да чи: Раз ви тие в уче ни ци те на уме ния за ори ен та ция в прос т ран с т во то.

ü  Уме ния за пре на ся не на три из мер на та ори ен та ция от прос т ран с т во то в дву из мер на, 

вър ху ра бот на та тет рад ка или учеб ник.

ü  Уме ния за ори ен та ция във вре ме и пос ле до ва тел нос ти.

Не об хо ди ми ма те ри а ли: пос тер (дъс ка), бе ли лис ти.

Очак ва ни ре зул та ти: Трай но то за пом ня не и включва не на ця лос т на та лич ност на де те-

то (слух, зре ние, емо ции, дейс т вия и т.н.).

Осъ щес т вя ва не на обу че ние, при ло жи мо към по ве че то ти по ве уче ни ци, а не пре дим но към 

ака де мич ния слу хов тип.

� Ви зу ал но – уче не чрез об ра зи, пред с та ви;

� Слу хо во – уче не чрез ду ми, по ня тия, схе ми;

� Дви га тел но – уче не чрез дви же ния, пра ве не, емо ции.

Уп раж не ние 3.1.

Уче ни ци те са раз по ло же ни в кръг. Един от тях из вър ш ва ня как во дви же ние. След ва щи ят 

ими ти ра пред ход ния и до пъл ва с не го во дви же ние. Та ка прави все ки след ващ. Ако ня кой из пус не 

дви же ние – от па да.

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за об рат на връз ка и оцен ка на уче ни чес ки те уме ния да 

въз п ри е мат и ими ти рат дви га тел ни мо де ли.
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Уп раж не ние 3.2.

Уче ни ци те се стро я ват в пра ва ко ло на един зад друг, стъ пи ли вър ху бе ли лис то ве за прин-

тер. По вре ме на уп раж не ни е то ни кой ня ма пра во да из ли за из вън лис то ве те, кой то стъ пи от-

вън, от па да от иг ра та. Цел та е да се под ре дят по рож де на та си да та (от 1 до 31), но без да 

раз го ва рят, мо гат да из пол з ват жес то ве. Вре ме то за из пъл не ние на уп раж не ни е то е 3 ми ну ти.

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за об рат на връз ка и оцен ка на уче ни чес ки те уме ния за 

ра бо та в екип, ба ланс и съ об ра зи тел ност.

Уп раж не ние 3.3

Кла сът се раз де ля по двой ки. Във вся ка двой ка на еди ния учас т ник се за вър з ват очи те, 

ка то той за е ма ро ля та на сле пия. Дру ги ят пар т ньор тряб ва да го во ди ка то оси гу ря ва не го-

ва та бе зо пас ност. След то ва двой ки те си раз ме нят ро ли те. 

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за из в ли ча не на ин фор ма ция за до ве ри е то в учи лищ на та 

сре да и меж ду уче ни ци те. Съп ре жи вя ва не ка то ос но ва на ем па ти я та и ро ля та на емо ци я та 

в об щу ва не то.

4.Сен зор ни ком пе тен ции

Цел: При ла га не на прак ти чес ки под хо ди за въз дейс т вие вър ху сен зор на та пре ра бот ка.

За да чи: Уп раж ня ва не на мо тор но то уче не и пла ни ра не при сен зор на та ре гис т ра ция и пре-

ра бот ка на по да де ни те сти му ли. 

Не об хо ди ми ма те ри а ли: пос тер (дъс ка), бе ли лис ти.

Очак ва ни ре зул та ти: Сти му ли ра не на сен зор на та пре ра бот ка и въз п ри я тие в иг ро ва 

фор ма.

Уп раж не ние 4.1 

Уче ни ци те ся дат в кръг, все ки по лу ча ва лист хар тия. Лис та та на всич ки са ед нак ви. От 

уче ни ци те се ис ка да зат во рят очи и да след ват ин с т рук ци я та на учи те ля. 

Ин с т рук ция: сгъ не те лис та на две, скъ сай те гор ния ляв ъгъл. От но во сгъ не те лис та на 

две и скъ сай те гор ния де сен ъгъл. Раз гъ не те лис та. От во ре те очи. Пог лед не те сво е то, а 

пос ле и про из ве де ни я та на ос та на ли те – всич ки те са раз лич ни. За що то ние са ми те сме раз-

лич ни. Всич ки по лу чих те ед нак ви ин с т рук ции, но ре зул та тът беше раз ли чен.

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за об рат на връз ка и оцен ка на различията в сен зор но то 

въз п ри е ма не на ед ни и съ щи ин с т рук ции.

Уп раж не ние 4.2 

Уче ни ци те си пред с та вят, че са в гъс та мъг ла и се дви жат със зат во ре ни очи, и с про-

тег на ти нап ред ръ це. Ко га то два ма или по ве че уче ни ци се срещ нат, се опит ват да раз поз на-

ят на ко го при над ле жат ръ це те, без да от ва рят сво и те очи и без да раз го ва рят по меж ду си. 

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за об рат на връз ка и оцен ка на уче ни чес ки те уме ния за 

прос т ран с т ве на ори ен та ция и до ве рие на вът реш ни те им се ти ва.
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Уп раж не ние 4.3

То ва е със те за ние, за да се пре це ни, кол ко бър зо уче ни ци те мо гат да до кос нат 5 пред-

ва ри тел но на зо ва ни обек та. Един от уче ни ци те за поч ва да на зо ва ва пред ме ти от ста я та /

напр. про зо рец, не що зе ле но, ра ни ца и пр./, а ос та на ли те се стре мят да до кос нат кол ко то 

е въз мож но по ве че от спо ме на ти те обек ти. То зи, кой то ос та не пос ле ден, без да е до кос нал 

съ от ве тен пред мет, е след ва щи ят, кой то на зо ва ва обек ти те.

Ре зул тат: Уп раж не ни е то слу жи за об рат на връз ка и оцен ка на уче ни чес ки те уме ния за 

прос т ран с т ве на ори ен та ция и след ва не на ин с т рук ции.

При мер

 Чек лист за оцен ка на уче ни ци, де мон с т ри ра щи сим п то ми на хи пе рак тив

ност и де фи цит на вни ма ние (ХАДВ)

По пъл ва се от на ча лен учи тел

Име на уче ни ка:  ........................................................................................................................................................................ 

Клас:  ............................................................................................................................................................................................... 

Го ди ни:  ...........................................................................................................................................................................................

На ча лен учи тел:  .......................................................................................................................................................................

Да та на оцен ка та:  .................................................................................................................................................................

Ука за ния за оцен ка та:

1.  От го во ре те на въп ро си те по-до лу, ка то от бе ле жи те с „Х”, кол ко чес то се наб л ю да ва по со-

че но то по ве де ние: „ряд ко”; „чес то”; „мно го чес то”.

2.  Ако от го во ри те са по ве че от 16 от по со че ни те въп ро си с „мно го чес то”, уче ни кът де мон-

с т ри ра по ве де ние, ха рак тер но за син д ро ма хи пе рак тив ност и де фи цит на вни ма ние.

3.  Доб ре е оцен ка та да се нап ра ви от по не 2-ма учи те ли, ко и то ра бо тят с уче ни ка. Ка то все-

ки го оце ня ва по от дел но.

4.  Учи те лят на де те то не би мо гъл да пос та ви та зи ди аг но за, но ако за бе ле жи, че уче ни кът 

де мон с т ри ра сим п то ми на ХАДВ, ко и то да са на ли це най-мал ко от 6 ме се ца и да се про я вя-

ват в по ве че от ед на сре да, би мо гъл да на со чи ро ди те ли те към кон сул та ция със спе ци а-

лист. Сим п то ми те на хи пе рак тив ност и де фи цит на вни ма ни е то би тряб ва ло да са де мон-

с т ри ра ни с пос то ян с т во, чес то та и ин тен зив ност. Наб л ю де ни я та, из вър ше ни от учи те ля, 

би ха под по мог на ли спе ци а лис ти те при пос та вя не то на ди аг но за та.

5.  Син д ро мът ХАДВ е свър зан със съв куп ност от труд нос ти, за ся га щи че ти ри ас пек та: ко му-

ни ка ти вен, ког ни ти вен, мо тор но-дви га те лен и сен зо рен. Въп ро си те от чек лис та, за ся гат 

все ки един от 4-те ас пек та.
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Въп рос Ряд ко Чес то Мно го чес то

1. Го во ри ли пре ка ле но мно го уче ни кът?

2. Бър за ли уче ни кът да от го ва ря, пре ди да е за да ден въп ро сът док рай?
3.  Пре къс ва ли уче ни кът раз го во ри те на дру ги те и нат рап ва ли се с 

не под хо дя що по ве де ние?

4.Труд но ли из чак ва ре да си?

5. Лес но ли се раз сей ва?

6. Труд но ли ра бо ти в гру па?
7.  За бър к ва ли се уче ни кът в без п ри чин ни ка ра ни ци със съ у че ни ци те 

си? Вли за ли чес то в без п ри чин ни кон ф лик ти със съ у че ни ци те си?

8. Сре ща ли той/тя труд нос ти да се ор га ни зи ра в клас?

9. Уче ни кът заб ра вя ли или гу би чес то ве щи те си?

10. Има ли нуж да ня кой пос то ян но да се за ни ма ва с не го/нея?
11.  Из бяг ва ли уче ни кът за да чи, ко и то изис к ват про дъл жи тел но ум с т

ве но уси лие?

12. До вър ш ва ли уче ни кът ра бо та та си док рай и спаз ва ли ин с т рук ции?

13. Сре ща ли уче ни кът труд нос ти в дей нос ти, свър за ни с уче не?
14. Пра ви ли той/тя греш ки по нев ни ма ние в учи ли ще, за що то труд но 
се със ре до то ча ва вър ху де тай ли те?

15. Ори ен ти ра ли се уче ни кът доб ре във вре ме то и прос т ран с т во то?

16. Дви жи ли уче ни кът ръ це те и кра ка та си, до ка то е сед нал/а?

17. Вър ти ли се уче ни кът на мяс то то си?

18. Ста ва ли уче ни кът от мяс то то си по вре ме на час?

19. Из г леж да ли той/тя ся каш е пос то ян но в дви же ние? 
20. Ка те ри ли се и ти ча ли пре ка ле но в си ту а ции, ко и то не са 
подходящи?






