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ПРЕДГОВОР 

Настоящото ръководство за учители за работа с учениците от горна 
образователна степен, които са преминали през COVID-19 кризата, 
съдържа ресурси за подпомагане на психологическото благополучие на 
младежите и поддържане на положителен климат в училище. 

Целта на този продукт е да предостави систематизирана информация за 
приложими интерактивни подходи, обучителни методи и инструменти за 
преодоляване на ефектите от кризата и възстановяване на усещането за 
субективно благополучие и развитие на личностна устойчивост на учениците 
на възраст от 14 до 19 години.   

Съдържанието на този продукт се базира на анализа на резултатите от 
проведено проучване(IO1). Това е логично надграждане със специфични 
препоръки и работни материали за учителите, родителите и всички 
заинтересовани от подкрепата на подрастващите и пълноценното 
взаимодействие с тях в пост-епидемичната обстановка и новите реалности.   

Националните специфики на всяка страна участник са взети под внимание, 
како и глобалните тенденции в текущите процеси за младите хора в 
европейски контекст.  

Учителите от горна образователна степен са директните ползватели на 
събраната информация, но тя може да е в услуга на всички ангажирани в 
процеса на обучение и развитие на подрастващите.  Информацията е 
синтезирана и дава насоки за възстановяването на психичното 
благополучие на в специфични учебни условия.   

Ударението се поставя върху социалната интеракция, върху подходите и 
методите, които взимат под внимание новите реалности и потребностите на 
целевите групи   за постигане на очаквания положителен ефект върху 
младите хора.   

В резултат на извънредните обстоятелства, възникнали под въздействието  на 
пандемията от Covid-19, беше очевидно, че учителите и училищата не са 
подготвени адекватно (педагогически, методически и технически) да 
работят за психичното благополучие на младежите и да поддържат 
положителен климат в училище. 

С този документ искаме да отворим вратата за правилното прилагане на 
подкрепата и пълноценното взаимодействие с младите хора в след 
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епидемичната ситуация и новите реалности, но също така и създаването на 
нова учебна среда за учениците. 
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МОДУЛ 1. Резултати и изводи от изследването, 

представени в I01 

 

Въведение 

COVID-19 епидемията започна в края на 
2019 година и много бързо се разрасна 
в пандемия, която силно засегна целия 
свят и разтърси образователния сектор 
на всички нива. С цел овладяване 
разпространението на пандемията 
много училища и колежи бяха 
принудени да останат затворени и да се 
премине към обучение в електронна 
среда. Бяха въведени редица мерки за 

спазване на физическа дистанция, които силно ограничиха социалната 
активност.   

Този  модул представя резултатите от проучване на влиянието на 
пандемичната ситуация върху психо-емоционалния статус на учениците 
от горна образователна степен (14-19 г.) в България, Великобритания, 
Испания и Италия и техните стратегии ресурси за справяне със стреса. Тази 
моментна снимка дава възможност да се идентифицират потребностите 
на младежите от социално-психологически и педагогически мерки за 
минимизиране на щетите от пандемията върху тяхното развитие и за 
поддържане на усещането им за благополучие. 

Обобщените резултати от проучването дават информация относно 
цялостното влияние на пандемията, източниците за стрес и стратегиите за 
справяне с преживяването на стрес при децата и ресурсите им за 
адаптация и поддържане на благополучие в страните участнички в проекта. 
На базата на това са идентифицирани рискове и уязвими групи сред 
учениците, потребности на юношите от обучение и подкрепа в 
пандемичната и постпандемична ситуация, които са отправна точка при 
разработването на това ръководство за учители. 
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Основна цел на изследването е проучване на въздействието на 
пандемичната криза върху актуалното психично състояние на учениците 
в средното училище. Допускането е, че в условията на пандемия и 
съпътстващите я ограничителни мерки, учениците са подложени на 
интензивен стрес. Използваните от тях ресурси и копинг стратегии са 
редуцирани и недостатъчно ефективни в новите условия, което влияе 
негативно върху преживяването им за благополучие. 

Изследването има следните проучвателни задачи: 

 

Директна целева група на проекта са учениците от горна образователна 
степен (14-19 год.). Това е периодът на средно и късно юношество, който се 
характеризира с изострен стремеж към самостоятелност и по-радикални 
поведенчески и емоционални прояви. Тогава се оформят по-конкретни 
идеи и планове за бъдещо обучение и кариера. В условията на Covid-19 
пандемия начинът на живот и навиците на подрастващите рязко се 
променят, което е свързано с обучението в електронна среда и мерките за 
физическа дистанция, предизвикващи социална изолация.   

За проучване на цялостната картина са включени родители и учители, които 
по презумпция са най-близо до децата и имат непосредствени впечатления 
и участие в тяхното образование и възпитание.  

Разработване на инструмента интегрира проучвателни, развойни и 
аналитични дейности. Методологията е развита в контекста на теорията за 
стреса и устойчивостта, психичното благополучие и мотивационните 
диспозиции.  

Стресът като конструкт в различни теоретични подходи се определя като 
стимул, като резултат от когнитивна оценка или като физиологична реакция. 
В когнитивно-транзакционната теория, върху която стъпва настоящия анализ, 

специфики на преживяването на стрес при юношите - източници на 
стрес и симптоми за преживяван стрес; 

специфики при използваните стратегии за адаптация;

равнище на субективно благополучие и ресурси за подобряването 
му.
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стресът се разглежда като продукт на взаимодействието между личността 
и средата, пречупено през оценките, които самата личност прави за себе 
си и за средата (Lazarus, 1993). 

Предприеманите от личността поведения за справяне най-често са 
ориентирани в два аспекта: към решаване/избягване на проблема и към 
овладяване на емоциите, провокирани от ситуацията. В зависимост от тази 
насоченост те са дефинирани като проблемно фокусиран копинг и 
емоционално фокусиран копинг (Folkman & Lazarus, 1980). Стратегиите за 
справяне могат да бъдат реализирани чрез активни или пасивни поведения 
и ефектът от тях повлиява продължителността и интензивността на 
преживяването за стрес, съответно процесите на адаптация към 
случващите се промени. Критерий за разграничение на типовете копинг 
стратегии може да е и посоката, в която личността инвестира усилията си 
за справяне със стреса – към приближаване, допускане и ангажираност 
със случващото се и последиците от него или към дистанциране и избягване 
на събитията и заплахата от тях (Carver & Connor-Smith, 2010). Налице е и 
„насочен към смисъл копинг“ (Fоlkman, S., Park, C., 1997), при който усилията 
за справяне с преживяването на стрес са фокусирани навътре, към по-
добро разбиране и намиране на връзка между случващото се и 
стойностни за личността неща, към намиране на вероятни ползи в контекста 
на ценностите и вярванията.   

В психологията „благополучието“ се разглежда като многопланов 
феномен, резултат на субективно преживяване и оценка, което го 
доближава по същество до конструкта стрес. Субективното благополучие е 
„качеството на живот по отношение на наличието и честотата на позитивни 
и негативни емоции и общата удовлетвореност на човек от живота“ (Diener 
at al., 1985). Според изследователите в полето на хедонистичната 
перспектива за водене на благополучен живот е важно ангажирането с 
дейности, които предизвикват позитивни емоционални преживявания и 
постигането на удовлетвореност на желанията. В условията на пандемия се 
допуска, че са редуцирани възможностите за това, а механизмите за 
справяне със стреса и адаптация към ситуацията при подрастващите все 
още се изграждат. 

Методиката на количественото изследване  се състои от три единични 
маркера за проучване на общото влияние на пандемията, стресовите 
събития, физическото и психичното здраве на учениците и седем скали (5-
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степенни ликъртов тип) за изследване източници на стрес, симптоми на 
стрес, копинг стратегии, личностни ресурси и субективно благополучие, 
както и раздел за демографски данни. Разработени са 3 форми на 
въпросник - за ученици, за родители и за учители и темплейти за 
стандартизирано интервю. 

Всички статистически данни от въпросниците са обработени с IBM SPSS 26 и 
са направени дескриптивен, дисперсионен (ANOVA), класически 
факторен анализ и корелационен анализ.  Контент анализ е направен на 
данните от интервютата.   

За провеждането на интервютата са разработени три форми за всяка от 
целевите групи. Те съдържат поредица от отворени въпроси за самооценка 
и оценка на влиянието на пандемията и промените в начина на живот, 
настроението и самочувствието на децата и техните потребности, както и 
секция за демографски данни на участниците и контактна информация. 
Въпросите към учителите са фокусирани предимно върху влиянието на 
дистанционното учене върху децата, върху което те имат наблюдение, и 
собствените им преживявания като участници в този процес. 

Изследването е проведено онлайн в периода май - декември 2021 г. с 
извадка от 1562 участници - ученици (854), родители (220) и учители (378) от 
страните участнички.  

Проведени са също и 101 интервюта. 

 

Резултати на консорциума  

Сравнителният анализ на 
информацията за  развитието на 
Covid-19 кризата в страните 
участнички показва високо сходство 
в динамиката на проявлението на 
пандемията и характера на 
противоепидемичните мерки, които 
са възприемани. Различието е, че в 
България локдауните са били по- 
краткосрочни и не толкова 
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всеобхватни, колкото във Великобритания, Испания и Италия, както и ниския 
ваксинационен обхват. 

Навсякъде е въведена дистанционна форма на обучение, която наложи на 
децата изолация. Здравните експерти предупреждават, че в резултат на това 
се повишават рисковете за психичното им здраве и развитие. В частност 
дистанционното обучение влияе негативно върху равнището на стреса и   
емоционалното  състояние, качеството на образование, уменията им за 
общуване. 

Сравнителният анализ на резултатите от въпросниците в държавите 
участнички показва следното:   

- Около половината от учениците и родителите оценяват като много 
негативно или негативно цялостното отражение на пандемията върху 
младежите. Това се споделя и от учителите, според които негативния 
ефект от пандемията  се проявява в спад на мотивацията за учене, 
активността в учебния процес и общата им активност, справянето с 
учебния материал  и академичните резултати, уменията за общуване 
и себеизразяване, усещането за благополучие, както и в колебания в 
настроението. Средно 1/4 от участниците оценяват психичното 
здраве на децата като влошено.  

- По отношение на усещането за субективно благополучие на 
подрастващите преобладават положителните  оценки. 

- Най-изразените симптоми на стрес според учениците и родителите 
са в емоционалната и интелектуалната сфера. Често или постоянно 
изследваните наблюдават у себе си напрежение, разсеяност, леност 
и нежелание за действие, раздразнение, проблеми с ученето, 
умора. Респондентите от Англия и Испания докладват и за 
физиологични симптоми, свързани с нарушения в съня и апетита. 

- Според подрастващите най-сериозните източници на стрес са: 
загубата на жив контакт с хората и срещи с приятели, забавленията и 
любимите храни и напитки от заведенията навън, ясна визия за 
бъдещето и свободата на действие.   

- Според учителите източниците на стрес за учениците по време на 
периода на пандемия произтичат най-вече от среда на електронното 
обучение, както следва: монотонност, социална изолация, липса на 
физическа активност, поддържане на непрекъсната/постоянна 
концентрация, необходимост от самоорганизация и 
самодисциплина, нужда от допълнителна подкрепа за учене. 
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- Участниците са единодушни, че ограниченията, наложени от 
пандемията, които са им се  отразили изцяло негативно или по-скоро 
негативно са: ограничения за срещи с приятели, ограничени контакти 
на живо, ограничения за спортни дейности, липса на свобода на 
действие, неходене на училище. 

- И според трите групи изследвани лица негативно влияние са оказали 
следните промени в начина на живот на децата: дълго стоене пред 
компютър, натиск от забрани, носене на маски, домашна изолация, 
ограничено лично пространство у дома, физическа дистанция, 
страховете и несигурността на възрастните и постоянното присъствие 
на родителите. 

- По отношение на стратегиите за справяне със стреса по време на 
пандемията, учениците посочват, че следните дейности са постоянно 
и често практикувани: гледане на телевизия/филми/подкасти/TikTok, 
„чат“ с приятели, сърфиране в интернет, слушане на музика. 

Рядко или изобщо не се практикуват: медитация, молитва, йога, 
експериментиране със забранени неща, участие в обучителни 
курсове и семинари. 

- За справяне с пандемичната ситуация и ресурсите за адаптиране и 
поддържане на благосъстоянието, най-високо оценените от 
учениците и родителите са тези, свързани със социалната подкрепа 
и вътрешната нагласата, а именно: семейна подкрепа, способност 
да намирате неща, които са интересни, собствена воля/постоянство 
и чувство за хумор, учене и амбиции за развитие, преследване на 
ясна цел и план за бъдещето, оптимизъм и вяра в бъдещето,   
способност за бързо свикване с промените, за бързо преодоляване 
на лошото настроение, обида, гняв, както и наличието на любими 
занимания.   

- Самооценката на учениците за техния личен потенциал е по-скоро 
положителна и те се възприемат като оптимисти за бъдещето. 
Следните убеждения напълно и до голяма степен се отнасят за по- 
голямата част тях: разнообразието в живота е важно, като цяло 
чувствам, че това, което правя, има смисъл, справям се с важните 
проблеми, които срещам, чувствам се уверен, че ще успея в живота, 
работя последователно, за да постигна целите си и вярвам, че по-
доброто предстои. 
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Това се споделя и от родителите и от учителите, но те смятат, че   
участието в курсове и груповите дейности, които те избират, 
заниманията с изкуство и работа по училищни проекти, контактите с 
учители, психолози, лекари, физическата активност са  ресурси, 
които не са използвани от децата. Над 40% от учителите смятат, че 
темите за околната среда и икономиката, както и изкуството   
ангажират слабо на интереса и вниманието на учениците. 

 

Данните от проведените интервюта с ученици, родители и учители също 
показват голямо сходство между държавите участнички и идват в 
потвърждение на резултатите от изследването с въпросниците: 

 

- Учениците изтъкват като положителен аспект от пандемията   
възможността да са повече със семейството, а като отрицателен 
изтъкват факта, че се виждат по-малко с приятели/други роднини, 
скуката, когато не излизат от къщи и не вършат обичайните си 
дейности. Освен това всички ученици споменават отрицателните 
ефекти, причинени от изолацията: не се виждат с приятели (аспект, 
който се повтаря), дистанционните часове са сложни, правят по-
малко физически упражнения. Негативният ефект от изолацията е 
особено очевиден на емоционално ниво и способността за 
планиране. Децата описват себе си като по-депресирани, тревожни 
и напрегнати, отколкото преди пандемията. Днешната неизвестност 
и несигурност блокират всяка способност да си представят 
бъдещето и вниманието се фокусира върху настоящето. 
 

- Родителите акцентират върху емоционалните и личностните 
промени, които са засегнали техните деца, като загубата на 
социални умения е една от основните изразени идеи. Родителите 
смятат, че децата се чувстват по-самотни и много им липсват 
приятелите им. Според тях най- изразените потребности на децата са 
от  възстановяване на социалните дейности и срещите   с приятели и 
роднини. Към това се добавя и нуждата на децата да получават 

Ученици

Родители

Учители
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психологическа подкрепа във връзка с уменията за управление на 
стреса и страховете си. Въпреки че родителите оценяват някои 
положителни аспекти на дистанционното обучение, които са научили 
децата да се организират по-добре и   да следват графици, да бъдат 
по-самостоятелни и са развили своето търпение, разполагат с всичко 
с едно кликване), те смятат, че електронното учене е забавило   
учебния ритъм и е влошило социалните контакти поради липса на 
пряк контакт между учители и ученици.  
Родители подчертават силния емоционален стрес, изпитван от 
техните деца през тези месеци, със значително увеличаване на 
прояви като лоша концентрация, скука, промени в настроението, 
чувство на неудовлетвореност, зависимост и нужда от помощ, 
меланхолия и чувство на самота. 
Въпреки че са съгласни, че дистанционното обучение е възможност 
за внедряване на технологии и повишаване на цифровите умения на 
техните деца, неблагоприятните определения изглежда 
преобладават, виждайки дистанционното обучение като неприятно, 
демотивиращо, безполезно, неефективно и в крайна сметка 
отблъскващо децата изживяване. 
 

- Учителите са по-критични и песимистични спрямо останалите 
участници, което се отнася и за оценките на сравними променливи, 
където има тенденция учителите да дават по-крайни стойности. 
Макар и опосредствани чрез онлайн средата, учителите наблюдават 
представянето, ангажираността и справянето на учениците с 
конкретни работни задачи. Те са категорични в оценката си за 
разрушителните ефекти на пандемията върху  социални и 
емоционални умения на децата, върху мотивационните нагласи и 
навиците за учене и по-общо върху екзистенциалните и моралните 
аспекти на училищното обучение и образователната система.  

Като негативна страна акцентират и върху пасивността на родителите 
и липсата на комуникация с тях. Позитивите за всички участници в 
учебно-възпитателния процес са ясно очертани в две посоки – 
развитие на адаптивност към промените и дигиталните иновации и 
внимание, грижа за здравето – собствено и чуждо. В този смисъл 
оценките на учителите са по-скоро рационални, отколкото 
емоционални. Предложенията на учителите за необходими промени 
в образователната система са конкретни, градивни и целенасочени. 
Те са насочени от една страна към организационните аспекти и от 
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друга към емоционалната подкрепа (за ученици и учители), насочена 
към мотивация, участие, комуникация, освобождаване от  страха, 
положителен прочит на опита и възстановяване на личните 
взаимоотношения (въпреки че учениците са използвали видео 
разговори по време на  дигитално обучение, личният контакт е важен 
момент за учителите). 
И накрая, което е важно, учителите отчитат недостига на   училищни 
психолози, които биха могли да подкрепят ученици, учители и 
училищен персонал и семейства като цяло в такъв критичен момент, 
както и липса на психологическа подготовка у самите учителите, 
които смятат, че не са имали адекватни инструменти за подпомагане 
и подкрепа на своите ученици. 
 

Резултатите от изследването и в двете си части (количествени и качествени 
методи) потвърждават изходната хипотеза, че пандемията, съпътстващите 
мерки за нейното ограничаване и промените в начин на живот дават 
отражение върху психичното състояние на юношите като интензифицират 
преживяването на стрес и отслабват усещането за благополучие. 

Учениците отчитат негативното влияние на пандемията, но се опитват да го 
позитивират чрез изтъкване на ползите от: спестени усилия и напрежения във 
връзка с обичайната ежедневна ангажираност на традиционния училищен 
живот; предимствата, които откриват в онлайн изпитването; удоволствието от 
обгрижването у дома и удовлетворяването на битовите им потребности. 
Това е в синхрон с доминиращите у тях себесъхранителни нагласи, фокус 
към развлеченията, дистанцирането от значими житейски теми и 
предпочитанието към пасивни стратегии за справяне със стреса и 
неприятностите, което крие риск за тяхната адаптация в дългосрочен план. 

Родителите и учителите оценяват значително по-негативно цялостното 
отражение на пандемията, на ограничителните мерки и промените в 
начина на живот, което е предпоставка за риск от виктимизиране и/или 
медикализиране на децата, още повече, че те са негативно повлияни от 
страховете и несигурността на възрастните. В същото време, вероятно като 
защитна реакция, учениците проявяват относително нисък интерес към 
развитието на пандемията, към актуални социални, екологични и 
икономически теми, което може да води до неоправдано подценяване на 
текущите и дългосрочните последици от глобалната криза. 
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При учениците се наблюдава наличието на стресова симптоматика като 
най-изразени са емоционалните, поведенческите и когнитивните симптоми 
на стрес. Източници на стрес за тях са ограниченията и промените в начина 
на живот, както и взаимоотношенията с възрастните. Според учителите най-
негативните последици от дистанционното учене са: обездвижването, 
еднообразието и изолацията. Налице са известни разминавания в оценките 
на трите групи по тези въпроси, което отразява комуникативни дефицити и 
е показателно за нужда от подобряване на общуването между ученици, 
учители и родители. 

Приоритетно използвани от учениците са пасивните копинг стратегии с 
акцент върху зоната на комфорта и задоволяване на хедонистичните 
потребности. В краткосрочен план този тип дейности носят ефект на 
емоционално разтоварване, дистанциране от проблемите и временно 
отлагане на решаването им, но в дългосрочен – поставят под съмнение 
способността за бърза и адекватна адаптация към промените. От друга 
страна използването на активни конструктивни стратегии влияе положително 
върху физическото и психично здраве и усещането за субективно 
благополучие на юношите. 

По-високите оценки на субективното благополучие и психичното здраве на 
учениците резонират също с активното използване на вътрешните ресурси, 
детерминирани в прояви на целенасоченост и организираност, позитивност 
и гъвкавост, интересни и изпълнени със смисъл занимания. Сред ресурсите 
за адаптация категорично доминира социалната подкрепа - връзките с 
приятелите и семейството. Пренебрегнат е копинг потенциалът на 
външните ресурси за адаптация - работата по проекти на училището, 
взаимодействие с учители и психолози, участието в школи, курсове и групи 
по интереси, духовните практики и заниманията с изкуство. 

 

Резултатите от този анализ дават възможност да се идентифицират 
следните рискове в развитието на юношите: 
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Минимизирането на тези рискове изисква интервенция в широкия спектър 
на психологичното и педагогическото подпомагане за развитие на психична 
устойчивост на подрастващите и подобряване на тяхното социално 
взаимодействие, като е необходимо активно въвличане и синхронизиране 
на усилията на всички заинтересовани страни в процеса. 
   
Сравнителният анализ между страните участнички показва пълно 
съвпадение  относно идентифицираните уязвими групи младежи, а 
именно: 

 Момичетата, които докладват за повече симптоми на стрес, по-
лошо физическо и психично здраве, по- ниско усещане за 
субективно благополучие и използват повече пасивни копинг 
стратегии в сравнение с момчетата; 

 По-големите ученици (18-19 г.), които оценяват по-силно негативно 
влиянието на налаганите ограничения, промените в начина на 
живот и натиска от външна принуда в сравнение с по-малките; 

 Децата, живеещи с един родител или без родители, които изпитват 
повече симптоми на стрес;   

Задълбочаване на преживяването на стрес под влиянието на 
пандемията и в частност продължителното онлайн обучение.

Дезадаптация в дългосрочен план и/или оставане в пасивна 
позиция спрямо развитието на пандемичната ситуация и 
глобалните последици от нея.

Дисбаланс в използваните ресурси и усилия за адаптация към 
перманентно променящите се условия на живот.

Медикализация на младото поколение и моделиране на 
нездравословни навици и стил на живот.

Задълбочаване на социалната криза, регрес в социалните 
умения и развитието на личностния потенциал.



 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

19 

 Децата с братя и сестри, които споделят за по-силен негативен 
ефект от пандемията в сравнение с юношите, които са единствени 
деца в семейството;  

 Учениците, при които има спад в успеха, които докладват за по-
лошо психично здраве, значително повече симптоми на стрес, по-
незадоволителни взаимоотношения с възрастните, по- ниско 
усещане за психично благополучие и по-трудно понасят 
ограниченията и промените в начина на живот, спрямо учениците, 
които са повишили успеха си; 

 Учениците, които смятат, че не са подобрили знанията си по време 
на пандемията, които докладват за по-лошо физическо и психично 
здраве, чувствително повече симптоми на стрес и по-ниско ниво на 
субективно благополучие в сравнение с възприемащите знанията 
си като подобрени; 

 Учениците, преживелите повече на брой стресови събития, които 
докладват по-интензивни симптоми на стрес и по-негативно 
цялостно влияние на пандемията, влошени физическо и психично 
здраве и по-ниско усещане за субективно благополучие. 

 

Насоки на мерките за подкрепа на учениците 

На базата на всички данни и анализи ние се обединихме около тезата, че 
мерките за подкрепа трябва да включват обучение, комуникация и 
административни дейности, насочени към следните заинтересовани 
страни и участници: 

 
I. Обучителни дейности 

За учениците: 
Обучителни мерки с фокус към развитие на: 
- Самопознанието с оглед стимулиране на доверието в личностния 

потенциал на децата; 
- Критично мислене, социална ангажираност и самовзискателност 

у подрастващите с цел изграждане на по-активна личностна и 
гражданска позиция; 

- Издръжливост на стрес - презентиране на ползите от активните, 
насочените към решаване на проблемите и свързаните със 
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смисъл копинг стратегии и техники за релаксация с цел 
стимулиране прилагането на по-широк набор от стратегии за 
справяне със стрес; 

- Вътрешните ресурси за адаптация с приоритет върху умения за 
целеполагане, планиране и организиране, позитивност и 
гъвкавост, техники за поддържане на концентрацията с цел 
повишаване на увереността в тях и приложението им; 

-   Комуникативните умения с цел подобряване на взаимодействието 
и помежду им, и с по-възрастните – родители и учители; оказване и 
получаване на социална подкрепа; 

- Умения за саморегулирано учене с оглед поддържане на 
мотивацията за учене и автономно справяне с учебните задачи. 

 

 
За родителите: 
Обучителни мерки с фокус към: 

- Подобряване уменията на родителите за пълноценно общуване с 
децата в условията на изолация и за подобряване на домашния 
климат (училище за родители или други социално ангажиращи 
дейности, обучителни материали); 

- Насърчаване на откритата комуникация между ученици и 
родители, както и учители и родители, така че да се привлече 
вниманието към преживяването на стрес и тревожност и да се 
обяснят по-добре поведенческите проблеми; 

- Признаване на значението на независимостта и дистанцирането 
на децата през тийнейджърските години; 

- Повишете информираността на родителите относно психичното 
здраве на децата и предоставяне на инструменти и ресурси, за 
да им помагат ефективно. 

 
За учителите: 
Обучителни мерки с фокус към: 

- Развитие на емпатия, която помага на учителите да проявяват 
професионално полезно поведение; 

- Укрепване на   емоционалната интелигентност на учениците  като 
средство за превенция на емоционални/ментални проблеми; 
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- Умения да разбираме и предаваме емоциите лице в лице и 
дигитален контекст за учители и ученици; 

- Предоставянето на учителите на ресурси и инструменти за 
трансформиране на своите програми за обучение и на самата 
учителска професия; 

- Надграждане у учителите на умения за дигитална комуникация с 
оглед подобряване на взаимодействието с учениците в условията 
на онлайн обучение. 

 

II. Комуникационни мерки: 

- Прилагане на разнообразни подходи и канали за коректно и 
прецизно информиране на учениците относно ефектите на кризата 
- здравни, социални, икономически; за значението на превенцията и 
здравословния начин на живот в съвременните условия на 
продължаваща криза. Внимателно обмисляне на посланията, 
отправяни от значимите възрастни с оглед минимизиране на 
несигурността и бягството в илюзии; 

- Разширяване на каналите и формите за комуникация, 
предефиниране на ролите и отговорностите с цел подобряване на 
взаимодействието между родителите и учителите;  

- Активиране на комуникация между учители, родители и 
специалистите по профилактика на стреса и управление на кризи с 
оглед повишаване на информираността и сензитивността относно 
рисковите фактори при децата и своевременното разпознаване на 
уязвимите сред тях; 

- Популяризиране на ролята на училищните психолози с акцент върху 
проактивната превантивна дейност; 

- Насърчаване на диалог с всички заинтересовани страни, в т.ч. между 
родители, преподаватели и самите деца. 
 

III. Административни промени в традиционните образователни подходи 

- Персонализирано учене - идентифициране на индивидуалните 
нужди на учениците, уменията и интересите им с оглед съхраняване 
и подхранване на вътрешната им мотивация за учене и развитие; 
Разработване на целенасочени планове, за да се гарантира, че е 
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осигурено подходящо придружаване на обучението в по-
персонализирани системи; 

- Прилагане на гъвкави модели на кооперативно учене като 
предпоставка за повишаване на ангажираността на учениците, 
социалното взаимодействие и споделеното учене;  

- Стимулиране на работата по проекти на училището, участието в 
школи, курсове и групи по интереси, включително занимания с 
изкуство и духовни практики (като йога, майндфулнес) с цел 
подобряване на привлекателността и качеството на училищния живот;  

- Превенция на процесите на виктимизация и медикализация на 
подрастващите (през активизиране на взаимодействието с учители и 
психолози, задаване и спазване на ясни граници в отношенията и 
принципи за взаимодействие; прецизиране на посланията на 
възрастните с фокус към силните страни на децата и позитивиране 
на отношението им към новите предизвикателства; стимулиране 
процесите на саморефлексия и осмисляне на ползите и вредите от 
прекомерното протектиране и обгрижване на подрастващите); 

- Промени в учебните програми с оглед адаптирането им към 
формата на дистанционното учене и актуалните потребности на 
всички заинтересовани и участващи в обучителния процес страни; 
планиране на синхронното учене в електронна среда и хибридното 
учене като алтернатива за периоди на висок пандемичен риск; 

- Подпомагане на учителите с ресурси за обучение на преподаване с 
помощта на дигитални инструменти, както и насърчаване на достъпа 
и използването на цифрови платформи за сътрудничество, които 
позволяват на учителите да споделят своите ресурси и да дават и 
получават обратна връзка от своите колеги; 

- Предоставяне на  ресурси и инструменти за укрепване на 
устойчивостта при кризи и подкрепа за справяне с психологически и 
социални щети; 

- Преразглеждане на учебните програми и даване приоритет на 
учебните цели, като се вземат предвид ограниченията, като 
същевременно се осигури добър баланс между академичното 
обучение, социално-емоционалното обучение и психичното здраве. 
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МОДУЛ 2. Същината на преподаване в нови реалности, 
предизвикани от кризи 

 

Въведение 

„Страхотното нещо на кризите е, 
че карат хората да мислят“, казва 
Йозеф Шумпетер: много умно и 
провокативно изказване, но може 
би твърде оптимистично. Често 
всъщност хората реагират на 
кризи по обратния начин: заравят 
глави в пясъка, чакат бурята да 
отмине и се надяват, че след това 
светът ще се върне точно такъв, 

какъвто е бил преди; или разчитат на спешни средства, за да преминат през 
момента. Понякога правим едното и другото едновременно, намирайки 
убежище във временни практики, които смятаме за не особено ефективни, 
чакайки да се върнем към обичайното възможно най-скоро. По този начин 
се правят две грешки едновременно. 

Първата е да се игнорира фактът, че истинското възстановяване на 
предишния живот, практики и навици може просто да е невъзможно, а това 
е особено вероятно, когато става въпрос за криза. Кризата   може да не 
бъде моментна, тя може да продължи години и да засегне дълбоко 
отношенията между хората, тяхното съвместно съществуване и 
комуникацията им, като неизбежно налага нови обичаи и нови начини за 
действие на индивиди, групи и институции. Човешките същества и 
обществата по дефиниция (и за щастие) са адаптивни: когато са 
принудени да живеят в нови условия, те възприемат поведение, различно от 
миналото, което се затвърждава с течение на времето. 

Втората грешка е да не се възползваме от възможността да преосмислим 
критично един свят, изграден от установени норми и навици, следователно 
и от неписани правила, които до сега са изглеждали „естествени“ и 
приемани за даденост. Наблюдението на Шумпетер подчертава точно това: 
кризите ни карат или по-скоро трябва да ни накарат да мислим, защото 
прекъсват предполагаемата нормалност, защото могат да стимулират 
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усилие да „започнем да живеем отново“, включително да положим усилие 
за планиране. 

Независимо дали кризата се развива на местно, национално или 
международно ниво, тя оказва значително влияние върху нашата класна 
стая. Не е необходимо учениците да са пряко въвлечени или лично 
ангажирани, за да изпитат безпокойство или травма. Въпреки че близостта 
може да доведе до по-очевидно въздействие върху тях, ефектите могат да 
бъдат също толкова сериозни в зависимост от мащаба и обхвата 
(национални събития с широко медийно отразяване) и „степента, до която 
учениците е вероятно да се идентифицират с жертвата(ите) ) на  трагедията 
и/ или се чувстват като „ жертви“. 

Тревогите, които учениците, както и учителите, привнасят в класната си стая 
в отговор на криза, могат да повлияят на ученето на учениците, както е 
документирано от психологически, когнитивни и невронаучни изследвания. 
Индивидуалните кризи, като справяне със загубата на член на семейството 
или възстановяване от трудна раздяла със значим друг, могат да повлияят на 
ученето и представянето на отделния ученик в класа. От друга страна, 
обществените кризи, като пандемичната ситуация на Covid-19, шокът от 
войната Украйна-Русия, опустошителните природните явления, могат да 
засегнат благосъстоянието на всеки човек – и личностно, и академично. 

Проучване на Therese A. Huston и Michelle DiPietro (2007) разкрива: „От гледна 
точка на учениците трябва да се предприема нещо. Учениците често се 
оплакваха, когато училището изобщо не споменаваше кризата, и 
изразяваха благодарност, когато училището признаваше, че се е случило 
нещо ужасно” (стр. 219). Учениците споделят, че „почти всичко“ би било   
полезно, независимо дали отговорът на учителя изисква сравнително малко 
усилие, като молба за минута мълчание, или много усилия и подготовка, 
като например включването на травмиращото събитие в част от плана на 
урока. Учениците смятат, че „липса на отговор“ или непризнаване, че 
кризата е възникнала и  преструвките, че нищо не се е случило и настояване   
класът да продължи по обичайния начин, са напълно безполезни. 
Мълчанието никога не е най-добрият избор. 

Пандемията от Covid-19 ни накара да изследваме нови реалности, 
предимно тази на дистанционното обучение, но често не се питаме 
достатъчно за въздействието на пандемията върху настроението на 
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учениците и как те реагираха на връщането към „почти“ нормалното 
състояние. 

Well-Be изследването откри дефицити в способността на учениците да се 
концентрират, запомнят и поддържат внимание за дълго време. Причината 
е прекомерно емоционално напрежение: тревожност, стрес, 
безпокойство, които влияят негативно и пряко върху концентрацията и 
мотивацията на учениците. 

Има много възможности за справяне с криза в клас - от дейности, които 
отнемат само минути, до преструктуриране на цял урок или програмата на 
предмета, както и много между тях. Помнете, че учениците оценяват всяко 
действие, независимо колко малко е то. 

 

Колко важно е поддържането на емоционална близост в 
преподаването на учителя? 

Връзката между човек и бедствено събитие може да бъде определена като 
емоционална близост. Тази близост може да бъде опосредствана от 
междуличностна връзка, т.е. тясна връзка с някой, който е физически 
засегнат от бедствие, или чрез емпирична връзка с географското 
местоположение на събитието. Първата стъпка на учителя е да разбере 
нуждите на учениците, тъй като всички са различни и всеки е уникален, със 
специфични характеристики, чувствителност и проблеми. В кризисни 
ситуации е от основно значение процесът на преподаване/учене да се 
разглежда от гледна точка на отношенията - т.е. да се очертае 
образователно действие, насочено към грижа за ума, но също така и за 
психологическия комфорт на личността и чувствата на ученика. Това 
означава приемане на хипотезата за „образователни отношения, в които 
качественото измерение гарантира градивна цикличност между развитие-
учене-здраве“.  

Качеството на учебната среда играе решаваща роля в насърчаването на   
вътрешната мотивация за ангажираност и успех и възприятието на 
учениците за компетентност, интерес и развитие на стратегии за 
саморегулиране, както  и подкрепата на генезиса на самоопределящо се 
поведение. Образователната връзка, заредена с емоционална близост и 
увереност, допринася за структурирането на атмосфера на комфорт в 
класната стая и спомага за насърчаване на емоционална интелигентност, 
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самоефективност, самочувствие и склонност към сътрудничество и 
участие. Емоционалното ангажиране на учениците има значителни 
педагогически предимства. Това обикновено ги прави по-заинтригувани от 
материала и стимулира интереса им. По-лесно е да се предизвика 
дискусия с емоционално стимулирана група. 

Изследванията показват, че емоционалната ангажираност е свързана с 
положителни резултати за успеха на учениците, включително постиженията 
в обучението. Емоциите могат да се разпространяват сред връстниците 
чрез „емоционално заразяване“: прехвърляне на настроения в рамките на 
група и последващо влияние върху поведението. 

От горното следва, че за да бъде ефективно преподаването, особено в   
критични моменти,  трябва да включва емоционално измерение в процеса, 
като обръща най-голямо внимание на вътрешното състояние на учениците 
и отчита всички форми на разнообразие. Проучвания, проведени през 
последните три десетилетия, достигат до единна перспектива за 
тоталност/цялостност между познание и емоции, за емпатията като 
радикално преживяване, в което когнитивното и афективното се пресичат. 

Емоционалното образование е свързано с успешна комбинация, не 
непременно едновременна, на умствени и емоционални състояния, 
обмислени чрез многоизмерни подходи и потвърдени от изследванията 
върху теорията на ума и съвременната невронаука. 

Съществува взаимозависимост между емоцията и познанието: 
когнитивните процеси са тези, които стимулират 
емоциите, а те пък влияят върху познанието, като 
инициират, насочват или прекъсват обработката 
на информация. В зависимост от 
интерпретацията на стимулите от външния свят, 
емоциите се променят и когнитивното 
съдържание също варира. В емоционалното 
преживяване винаги има когнитивна обработка и 
емоционална памет, свързана със същата 
преживяна ситуация. Паметта за емоции, които 
вече са известни и следователно разпознати, 
влияе върху начина, по който етикетираме 
дадена ситуация. 
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Говорейки за днешното училище  трябва да се вземе предвид именно тази 
многоизмерност и сложност на ситуациите, пред които то е изправено. 
Емоционалните компетенции са предпоставка за активно слушане и 
споделяне на собствените чувства и емоции и водят до по-задълбочено 
наблюдение на състоянията, нагласите и поведението на другите. Това се 
отразява върху цялостното „мислене“, като се инвестира върху всички 
процеси: от личностните, до формалните и неформалните 
взаимоотношения  и до по-широките аспекти на социализацията. 

Образователната задача трябва да се издигне до нещо като проксемика, 
разбирана като предусещане на връзката с другия и като резултат: 
положителна, равнопоставена, активна в слушането и включваща сложната 
конструкция да бъдеш компетентен в смислена рамка - знания и умения за 
собствената изява и за това как да се общува. 

Преди всичко в моменти на криза учителят трябва да покаже, че той или тя 
има   умения за емпатия. Наличието на емоционално осъзнаване и емпатия   
обучава единия да разпознава другия. Емпатията преобразува 
способността да се проектираме в това, което е различно от нас самите. 
Така успяваме да разберем другия чрез процес на идентификация, в който 
културата на чувствата е поставена като   ценност и се проектира в 
гражданското съжителство и в образователната общност. 

 

Подходящи подходи за взаимодействие и методи на 
преподаване/обучение 

Съществуват много възможности за справяне с криза в клас, но учителите 
трябва да имат предвид, че учениците оценяват всяко действие, независимо 
колко малко ще бъде то. 

Има стъпки, които добрият учител трябва да знае в най-критичните моменти, 
за да поддържа благоприятна среда в класната стая и да осигури 
продуктивно и успокояващо учене. 
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1. Отделянето на минута мълчание прекъсва урока за много кратко, но 
предлага възможност всеки  да разсъждава като част от общността и 
показва емпатията на учителя. 

 

2. Обърнете внимание на когнитивното натоварване 

Кризите влияят върху когнитивното натоварване на учениците, тъй като е 
доказано от невронаучни изследвания, че капацитетът на тяхната работна 
памет се намалява веднага след остър стрес. Поради това учителя трябва 
да прави паузи и да бъде по-снизходителен към крайните дати или да 
адаптира учебната програма, така че да намали натоварването, както по 
отношение на въвеждането на нов материал, така и по отношение на 
очакването учениците да демонстрират типични учебни навици. Може също 
да е полезно да се организира сесия за преговор на материала, обхванат 
по време на кризата. 

 

3. Изберете подходящи дейности или материали   

Според двама учени, Хюстън и Ди Пиетро, има конкретни дейности, които 
могат да помогнат на учениците в най-критичните моменти. Заключението 
им идва от наблюдение на дейностите, които са помогнали на 
американските ученици да се справят с преживяванията си от 11 
септември.  Учениците, които са участвали в упражнение за писане на 
дневник или са слушали история, засягаща въпроси, свързани с 
терористичните атаки, показват по-голямо подобрение и по-малко 
признаци на травма. Това е   насока за учителите да обмислят как могат да 
използват своята дисциплина като обектив, за да изследват събитията около 
кризата, напр. чрез преписване на подходящо стихотворение, свързването 

Отделете минутка време за мълчание

Обърнете внимание на когнитивното натоварване

Изберете подходящи дейности или материали

Фасилитирайте дискусия
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му с подобен исторически момент или изследване на медицинските 
научни концепции в подобна пандемия. (напр. вирусът на птичия грип 
A(H5N1)  1996 г.) 

 

4. Фасилитиране на дискусия. 

Ако учителите искат да говорят директно с учениците си за кризата, те 
могат   да се свържат с компетентните органи, често препоръчвани от 
техните училища или Министерството на образованието, за идеи как да 
подходят към такъв разговор. Освен това информацията по-долу, събрана 
от консорциума Well-Be, също може да бъде полезна при обсъждане на 
кризата с вашите ученици. 

 

Има редица фактори, които могат да повлияят на това как ще протече 
разговорът за криза. Израелският професор Дебора Шмуели е изброила в 
своите есета следните елементи, които трябва да се вземат предвид: 

 Възприятията на учениците за това как кризата ги е засегнала лично 
 Възприятията на учениците за други в тяхното обкръжение, които 

смятат за засегнати 
 Въпроси, считани за важни за всеки човек или група 
 Институционални, финансови и други пречки пред успешната 

комуникация 

 

Имайки предвид тези фактори, изследователите и опитните 
комуникационни практици предлагат следните аспекти за проучване при 
трудни разговори: 

 

o Помислете колко време може да отнеме разговорът: Учителите, 
желаещи да създадат безопасна среда за диалог, трябва да 
обмислят колко време ще отнеме разговор по чувствителни въпроси 
за техните ученици и колко време те могат да отделят за този разговор. 
Тъй като един разговор може да не е достатъчен за пълно решаване 
на проблема, учителите трябва да бъдат гъвкави и да предвидят 
разширяване на разговора във времето. Учителят трябва да създаде 
възможност за включване на ученици, които имат затруднения да 
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споделят или които се нуждаят от време, преди да започнат да говорят 
пред своите съученици за преживяванията си. Необходимо е да се 
обърне особено внимание на учениците със специални 
образователни потребности и увреждания, на които трябва да се 
предоставят равни възможности, като тук сътрудничеството на 
ресурсния учител е от съществено значение. 

 

o Използвайте както вербалната, така и невербалната комуникация: В 
дискусията мълчанието не бива да смущава, защото то, както и други 
невербални поведения, може да бъде също толкова жизненоважно 
за продуктивния разговор, колкото и думите. Учителят често се 
изкушава да запълни мълчанието с вариации на зададения въпрос, 
но това може да попречи на способността на учениците да обмислят 
въпроса и да се подготвят да споделят мислите си с връстниците си. 
При повтарящи се   дълги мълчания  може да възникне необходимост 
да  бъдат обсъдени  причините  за такъв дискомфорт и учениците да 
бъдат подканяни  да споделят с връстниците си. 
 

o Подгответе класа за дебат като имате предвид следните   три основни 
етапа: 

1) Подготвителен: учителят трябва да постави ясни цели, да 
осигури дейности за предварителна дискусия, за да оформи 
разговора, да установи насоки за следване и да бъде открит с 
учениците за предстоящите предизвикателства. 

2) По време на дискусията: учителят трябва да осигури рамка и 
насочващи въпроси за дискусията, активно да управлява или 
модерира дискусиите, да прави пауза за структуриран 
размисъл, ако напрежението се повиши, и да е готов да се 
справи с неподходящ език. 

3) След дискусията: учителят трябва да синтезира дискусията, за 
да покаже ползите от нея, да отрази динамиката на разговора и 
да сподели подходящи ресурси за подкрепа на учениците, 
които се нуждаят от тях.1 

                                                           
1 Повече информация по темата на: https://ofasd.msu.edu/wp-
content/uploads/2017/08/Handbook20for20Facilitating20Difficult20Conversations2.pdf  

https://ofasd.msu.edu/wp-content/uploads/2017/08/Handbook20for20Facilitating20Difficult20Conversations2.pdf
https://ofasd.msu.edu/wp-content/uploads/2017/08/Handbook20for20Facilitating20Difficult20Conversations2.pdf
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o Позволете на учениците да определят основните правила: учителят не 
само подкрепя учениците в създаването на безопасна и сигурна 
среда, в която да споделят своите мисли, емоции и идеи, но може 
също да им помогне да придобият самочувствие в ситуации, когато 
кризата ги кара да се чувстват безсилни. Основните правила трябва 
да се установят преди началото на разговора и да се повтарят всеки 
път, когато той напредне. 

 

o Насърчавайте учениците да бъдат съпричастни слушатели: докато 
говорят, учениците често мислят за това, което искат да кажат в 
отговор, вместо да слушат напълно този, който говори. Освен това, 
ако кризата е трудна за разрешаване или ако връстниците се 
чувстват застрашени, емпатичното слушане става още по-трудно. 
Посочването на тази динамика може най-малкото да насърчи 
учениците да размишляват върху позицията си на слушатели. 
 

o Позволете свобода на участие: ако учениците се чувстват неудобно, 
учителят не трябва да ги принуждава да участват, тъй като има 
вероятност те да се оттеглят от разговора или внимателно да 
контролират какво казват. 

 

o Балансирайте властта в класната стая, доколкото е възможно: 
учителят трябва да гарантира, че никой ученик или група от ученици 
няма повече права от останалите и че всеки получава еднакво 
уважение. 

 

o Осигурете предвидим форум: учителят трябва да осигури формат и 
среда, които са познати и предвидими за техните ученици, така че да 
се чувстват удобно да споделят своите мисли и опит. 

Учителите може да поискат от учениците да идентифицират сами или да 
улеснят начина, по който да помогнат на най-засегнатите от кризата, като 
напр. събиране на пари, даряване на стоки, доброволческа помощ на 
мястото на кризата или други начини за подпомагане на усилията за 
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спасяване и оказване на помощ. Подобно „справяне, фокусирано върху 
проблема“ е сред най-полезните отговори, идентифицирани от учениците, 
и едно от обясненията за „по-ниските нива на дългосрочен стрес“ сред 
хората, „косвено засегнати“. 

Преподаването през времена на криза изисква педагогиката да интегрира 
гъвкавост на преподаването и мислене за радикален растеж. 

Съвременните учители трябва внимателно да проучат и оспорят вярванията 
за източниците на знание и за това как се случва ученето. Те трябва да го 
правят с автентично любопитство, да изследват критично собствените си 
нагласи и ценностни йерархии. 

Преподаването от такава 
изследователска позиция  
означава, че учителят се 
представя като любопитен и 
ангажиран ученик, а не като 
доставчик на знания. Така 
учителят прилага подход на 
споделена мъдрост и ангажира 
цялата класна група. Във 

времена на криза е от решаващо значение да се създадат условия 
учениците да бъдат активни и автентични и да споделят своите перспективи 
и опит във връзка с обучението им. Това е жизненоважно за тяхното 
положително развитие и благополучие. 

Препоръчителна стратегия: използвайте мисловни експерименти, в които 
вие, като учители, отделяте време, за да обмислите собствения си стил на 
общуване и поведенчески модели, за да разберете как възприемат 
учениците. Помислете как социалната идентичност влияе на динамиката в 
класната стая от различни перспективи. Отбележете модели на конфликти, 
както и защити и отклонения, и използвайте автентична саморефлексия и 
конструктивен диалог. 

За да избегнете, например, прояви на расизъм, преди да внесете темата 
за обсъждане в класната стая, активно потърсете мненията на доверени 
връстници с различен произход и нива на власт. 

Във времена на колективна травма, каквито са например времето на 
пандемията от COVID-19 и сътресенията и разделенията, предизвикани от 
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руско-украинската война, учениците се нуждаят от място, където могат да 
преработят стреса, където емоциите им се валидират и където могат да 
влязат в контакт със свят, който изглежда плашещ и отвратителен. За да учат 
и да се развиват, учениците се нуждаят от среда, която подкрепя ученето и 
им позволява да изградят вътрешни ресурси за справяне със стреса. 

Класната стая трябва да бъде такова място и за да направят това, учителите 
е нужно да възприемат позиция на радикално състрадание и радикална 
грижа за себе си. Радикалното състрадание е способността да се разбере 
кризата, за да се облекчи страданието и болката на   учениците. От друга 
страна, радикалната грижа за себе си се отнася до практиката на 
прилагане на такова радикално състрадание към себе си. Упражняването 
на грижа за себе си никога не е било по-неотложно, колкото в тези тревожни 
социално, политически, икономически, медицински и духовно времена. 

Учителите днес са в състояние да направят огромна промяна в цялостния 
опит на учениците, като им помагат да култивират безопасно вътрешно 
място за растеж дори в рамките на несигурни външни реалности. Учителите 
могат да ангажират учениците си като цялостни личности, когато са в 
състояние да ги виждат и срещат там, където са в конкретния момент, а не 
когато ги възприемат и държат статични в собственото си педагогическо 
мислене. 

Учителите трябва да се научат как да проявяват спокойно, неосъждащо, 
градивно критично и дисциплинирано любопитство както към себе си, така 
и към своите ученици – да забелязват и предизвикват преценките им и 
негативния им говор, за да разберат как и двете се основават на 
социализирани вярвания и имплицитни пристрастия, от които могат да се 
освободят.  Веднъж изградена, тази система за вътрешно управление, може 
да въвлече учениците (и другите учители) в процес на растеж чрез 
педагогика. 

Препоръчителна стратегия: Работете, за да забележите езика на тялото на 
ученика,   наличието или отсъствието на зрителен и ангажираност. 
Проверете за признаци на здраве, грижа за себе си, безпокойство, 
оттегляне, тъга, гняв и объркване. Проверявайте индивидуално учениците 
(наистина има значение). Един от начините е да изпращате по имейл 
отворени въпроси и подкани за свободно писане, като молите учениците да 
споделят належащи въпроси, нужди, идеи и притеснения.  Ученето се случва 
най-добре, когато е активно, вълнуващо и контекстуализирано. В момент на 
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глобален, институционален и личностен стрес, учителите трябва да   
обмислят начините, по които кризата навлиза в живота на всеки ученик, как 
тя се отразява по различен начин, предвид социално-икономическия им 
статус, и дали учениците имат подкрепа от семейството и общността или 
не. Важно е да се съсредоточите  върху учениците в моменти на криза, така 
че да им помогнете да се изправят пред реалностите спокойно и с чувство 
за структура, свобода на действие и подкрепа. 

В учебния подход емоционалното благополучие трябва да заема централно 
място – за да помогне на учениците да преминат през сложни ситуации по 
време на хаотични времена, да изградят доверие в отношенията и да гледат 
на педагогическата гъвкавост като на етична позиция. Бъдете наясно как 
ситуацията на ученика, особено когато се променя по време на криза, 
може да повлияе на способността му да си сътрудничи в групови проекти. 
Това означава да бъдете ориентирани към учениците и гъвкави в хаоса, тъй 
като работата на учителите е да разберат индивидуалните преживявания на 
учениците в контекста на по-широки системи и да им предложената 
активна подкрепа. 

Препоръчителна стратегия: слушайте активно и показвайте 
заинтересованост. Намерете колега (или двама) за разбор на 
занятията/часовете и планирайте напред. Преосмисляйте 
комуникационните и процесните норми, за да наложите асиметрии на 
властта, като например справедливо разпределяне, разглеждане и 
споделяне на задачи за улесняване на обучението в случай на 
дистанционно обучение/преподаване. Попитайте учениците от какво имат 
нужда. Обсъдете норми за онлайн общуване и установете норми за 
групова работа. Не забравяйте   да правите паузи за дишане и разтягане, за 
да обърнете внимание на  физическото състояние, тъй като учениците, 
които учат онлайн, седят пред компютъра през по-голямата част от деня. 

Твърдението, че по време на криза най-добрата стратегия за преподаване, 
която трябва да се възприеме, е тази на кооперативното обучение, остава 
неоспоримо. Кооперативното учене включва ученици, които работят заедно 
за постигане на споделени цели и именно това чувство за 
взаимозависимост мотивира членовете на групата да си помагат и да се 
подкрепят взаимно. Когато учениците работят в сътрудничество, те се 
научават да слушат какво имат да кажат другите, да дават и получават 
помощ, да помиряват различията и да разрешават проблемите 
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демократично. Групите обаче трябва да бъдат структурирани, за да се 
гарантира, че членовете ще работят взаимосвързано. Ролята, която учителят 
играе при установяването на кооперативно обучение в класната стая, е 
изключително важна за неговия успех. Това включва той да е наясно как да 
структурира кооперативното обучение в групи, включително техния размер 
и състав; вида на поставената задача; очаквания за поведението на 
учениците; индивидуални и групови отговорности; и наблюдението както на 
процеса, така и на резултатите от груповия опит. 

Сред най-често използваните форми на кооперативно обучение по време 
на криза са: връстници обучават връстници, circle time (водене на дискусия 
или групова дейност извън часовете в кръг с фасилитатор), решаването на 
проблеми и chunked lesson (накъсани уроци). 

Въздействието на COVID-19 накара много училища да използват различни 
модели на обучение. Въпреки това, не всички те са ефективни в даден 
социален контекст. 

Партньорското обучение от типа „Връстници обучават връстници“ е 
необходимо за пълна подкрепа на учениците. Обучението между връстници 
се провежда между ученици от една и съща институция. В най-чистата си 
форма те са следвали подобна учебна програма. Може дори да са учили 
при един и същи учител. Може дори да са съученици от един клас. Може да 
се проведе онлайн, в класната стая или в широк диапазон от контексти. 
Просто казано, преподаватели и обучавани са се занимавали с подобни 
теми и са имали общ опит от някакъв вид. Тази обща връзка е важна част от 
формулата за учене и емоционално развитие в период на криза. 
Емоционалната устойчивост и академичното израстване вървят ръка за 
ръка. Това е важно да се има предвид по време на криза. Моделите на 
обучение, които са насочени към социалните и емоционалните аспекти на 
ученето, са абсолютно необходими. 

Сядането в кръг  е идеалното място и форма за събиране на учениците. 
Когато е съпътствано от положителни ценности за мир, справедливост, 
равенство, уважение, достойнство и приобщаване, то може да предложи 
пространство за изграждане на връзка и общност. Кръгове се случват в 
училищата по различни причини. Те могат да се прилагат с целия клас или 
за малки групи. Сядането в кръг е добра дейност за провеждане с млади 
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хора, тъй като тогава те могат да обмислят и споделят своя опит. Учениците 
могат да кажат кое работи добре за тях и кое не, знаейки, че ще бъдат чути. 
Времето в кръг е признато за една от най-ефикасните техники за 
преодоляване на травма. 

Решаването на проблеми е позната методология, която помага на 
учениците да преработят огромните промени, които се случват. Не 
забравяйте да използвате 11-те стъпки за решаване на проблеми: 

 

Последната методология, т.нар. накъсан  урок или урок на части, е може би 
най-малко познатата, но последните проучвания я определят като най-
успешната по отношение на смесеното обучение (присъствено и/или 
дистанционно). Урокът на части възниква през 1996 г. от идеята на двама 
учени, Джоан Мидендорф и Алън Калиш, които създават тази система за 

1. СПРИ и помисли

2. Идентифицирай ПРОБЛЕМА (събери информация)

3. Идентифицирай ЕМОЦИИТЕ (своите и на другите)

4. Определи ЦЕЛТА

5. Помисли за много РЕШЕНИЯ

6. Помисли какво МОЖЕ да се случи след това

7. Избери НАЙ-ДОБРОТО решение (оцени алтернативите)

8. Направи ПЛАН (помисли за възможните пречки)

9. ИЗПРОБВАЙ своя план

10. ВИЖ какво се случва (оцени резултата)

11. ОПИТАЙ друг план или решение, ако първото не работи
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организиране на уроци в отговор на проблемите на учениците с 
вниманието, концентрацията или мотивация.2 Те всъщност забелязват, че 
при прилагането на дидактическия модел на непрекъснато предаване на 
знания (учителят обяснява повече от половин час), вниманието на учениците 
започва да отслабва след 15-20 минути и след това неумолимо пада. Затова 
те са помислили за възможността да структурират урока в ритмични 
сегменти от 15-20 минути всеки, някои от които посветени на групови 
дейности за консолидиране на вече изучените концепции. Ето типичната 
структура на урока: 

 

Може да изглежда, че схемата е много стриктна и трудна за прилагане, но 
самите Мидендорф и Калиш предлагат да не приемаме този модел 

                                                           
2 https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/idee-didattiche-digitali/la-lezione-
segmentata-o-chunked-lesson 
 

5 минути за преговор на вече придобити знания или зададени 
подготвителни упражнения.

Лекция на учителя, 10/15 минути.

Малка групова дейност, 10 минути.
.

5 минути, в които учителят  предлага обратна връзка след груповите 
дейности, споделяйки  наблюдения и решавайки проблемни области.

Преподаване на новия урок, 20 минути.

Време, в което учениците, използвайки своите записки,  съобщават какви 
проблеми в темата биха искали да разплетат, какви нови неща са 
открили или какви въпроси биха искали да проучат допълнително.

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/idee-didattiche-digitali/la-lezione-segmentata-o-chunked-lesson
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/sezioni-lettere/idee-didattiche-digitali/la-lezione-segmentata-o-chunked-lesson
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буквално, тъй като всичко, което става предвидимо, има по-малко 
въздействие. Разнообразието е мощна сила. 

Той се оказва ефективен, както при присъствено, така и при дистанционно 
обучение, тъй като се фокусира върху вниманието и мотивацията на 
учениците. 

Креативността на учителя и неговият или нейният здрав разум остават в 
основата на всяко образователно действие. Методологията трябва да бъде 
инструмент, а не крайната цел. 

 

Заключение 

Пандемията от COVID-19 беше исторически шок за образователните 
системи. В много страни с ниски и средни доходи това драстично понижи 
нивото на обучение. Може да се каже, че пандемията от COVID-19 
генерално спря напредъка в обучението, тъй като повече от 1,6 милиарда 
деца в 180 страни не посещаваха училище в разгара й.3 

Образователният отговор по време на ранната фаза на COVID-19 се 
фокусира върху прилагането   на дистанционно обучение като спешна 
реакция. Мерките бяха предназначени да достигнат до всички ученици, но 
не винаги бяха успешни. С развитието на пандемията се развиха и 
образователните отговори. По времето, когато е написан този текст, 
училищата са частично или напълно отворени в много страни. 

Все още се проучва ефекта на краткосрочните, средносрочните и 
дългосрочните последици от тази криза. От една страна тя  засили 
неравенствата, но също така предостави уникална възможност за 
преосмисляне на традиционния модел на училищно обучение. 

Независимо от всичко, пандемията предостави възможност за размисъл за 
целия училищен сектор, извади критични проблеми на светло и най-вече 
увеличи преподавателските умения на учителите - те придобиха  
инструменти, които могат да бъдат полезни и в други критични ситуации. 

 

                                                           
3 Списание „Човешки ресурси“ (Andrabi, Daniels, и Das 2021) 
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Какви са научените поуки и констатациите от проучването с въпросниците? 

 Използването на технологии е необходимо, но не достатъчно условие 
за ефективно дистанционно обучение. Технологията отваря нови 
мащабни възможности за предоставяне на образование. Въпреки 
това въздействието на технологиите върху образованието остава 
предизвикателство. 
 

 Учителите, независимо от начина на обучение и наличната 
технология, играят критична роля. Редовното и ефективно 
предварително и продължаващо професионално развитие на 
учителите е от ключово значение. Необходима е подкрепа за 
разработване на цифрови и педагогически инструменти за 
ефективно преподаване както дистанционно, така и присъствено. 
 

 Образованието е интензивно усилие за човешко взаимодействие. За 
да бъде ученето успешно, то трябва да позволява смислено 
двупосочно взаимодействие между учениците и техните учители; 
такива взаимодействия могат да бъдат активирани чрез съобразяване 
и използване на най-подходящата технология за конкретния контекст. 
 

 Родителите са като ключови партньори на учителите. Участието на 
родителите играе компенсираща роля, смекчавайки някои от 
ограниченията на дистанционното обучение. Тъй като страните 
преминават към по-последователен модел на смесено/хибридно 
обучение, е необходимо да се приоритизират стратегии, които 
предоставят насоки и оборудват родителите с необходимите 
инструменти, за да подкрепят учениците. 
 

 Използване на динамична екосистема на сътрудничество. 
Министерствата на образованието трябва да работят в тясна 
координация с други образователни субекти (публични, частни, 
академични), за да организират ефективно различните участници и 
да гарантират качеството на цялостното обучение. 
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МОДУЛ 3. Благополучие и устойчивост/резилианс в 

училищата 
 

Въведение: Можете ли да си представите? 

Онова, което ни е познато и знаем 
за човешкия мозък е много по- 
малко от това, което не знаем. Но 
с напредване на откритията в 
полето на невронауката, все 
повече се разбира, че това 
знание има своето приложение и 
в класните стаи, а не само в 
лабораториите, че то е 
релевантно за училищни 

ръководители и политици, както и за академичната общност. 

Еволюцията на човешкия вид се основава на нашия невероятен капацитет 
да учим. В мозъка на новородено дете има 86 билиона неврони и повечето 
от тях имат способността да осъществяват безкрайни и непрекъснати връзки 
с други неврони в хода на човешкия живот.  

Учените ни казват, че от раждането си ние сме здраво обвързани с учене, 
любопитство, въображение, желание да задаваме въпроси, да решаваме 
проблеми и да мислим креативно. Разбира се, много деца биха избрали 
да не ходят на училище, ако можеха. Те могат да кажат, че това е досадно 
или че не намират за интересни нещата, които учат.  

Но защо? 

Едно от най-значимите открития в невронауката е осъзнаването, че не 
нашето ДНК, а средата и качеството на нашия опит и преживявания са тези, 
които имат най-дълбоко въздействие при оформяне на нашия мозък – 
респективно, какви деца сме били, хората, които сме и които ще станем. 

Така ние започваме да разбираме, че реалността за много деца, които „се 
борят“ по някакъв начин, е далеч по-комплексна от това да бъдат те просто 
„бавен“, „дезангажиран“ или „труден“ ученик. Много по-често 
„проблемното поведение“ е резултат от недобре стимулиран мозък, докато 
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психичното и емоционалното благополучие представляват неврологичното 
скеле, върху което се гради „доброто учене“.  Фундаментална истина е 
всяка мисъл, действие, решение, поведение и убеждение, които идват от 
детския мозък; ако искаме да променим някое от тях - дали сме загрижени 
за ученето, благосъстоянието или поведението – това означава да 
променим случващото се в техните мозъци. 

 
Познаване на Креативния мозък 

Бързото развитие в невронауката ни помага да разберем какво се случва 
вътре в нашите глави и също ни показва ролята на креативността в човешкия 
опит, която  не е само част от нашето себеизразяване. Креативността 
увеличава и ускорява синаптичните връзки в мозъка. Всъщност, креативният 
мозък е този, който дава мощ на младите хора да мислят и да учат добре. 
Така въпросите, които се пораждат са за това как отглеждаме и 
подхранваме креативно и когнитивно разнообразни мозъци – въпроси, 
които след пресата на глобалната пандемия са може би по-актуални   от 
всякога. 

Дали сме фокусирани върху настоящето (какво учат децата, как учат и как 
да поддържаме благополучието им по начин, който подкрепя това учене) 
или върху бъдещето с това как да обезпечим младите хора с компетенции, 
които ще са им нужни, за да оцеляват в света – сега е навременната 
възможност да преосмислим ролята, която креативността трябва да играе 
в живота им.  

Въпреки че креативността може да не е приоритет, когато последствията от 
Covid оставиха много училища с „пропуски“ за преодоляване и кризи с 
психичното здраве, на които да се отговори, не е нужно да избираме 
творчеството в ущърб на ученето или благополучието. Напротив, 
креативността може да се окаже така необходимата в този критичен 
момент съставка за подпомагане на училищата и с двата аспекта. 

 
Подкрепа на учениците след COVID-19 кризата: породените от 
пандемията въпроси  

При продължителното затваряне на училища се образуваха балони - и с 
непрекъснатото спукване на тези мехурчета - реакцията на Covid-19 до 
голяма степен разруши начина, по който преподавахме в училищата. 
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Образователният сектор трябваше да отговори бързо и креативно да реши 
проблеми, свързани с въпросите за това какво преподаваме, как децата 
учат и как да остойностим това учене. Въпреки че въздействието на Covid 
върху психичното здраве на младите трябва да остане като червена 
светлина за нашите размисли и действия, има основателни аргументи за 
това, за справянето с мащаба на психични заболявания сред младите хора, 
да бъде наш приоритет. 

 

Изготвените през 2017 г. от  Британското образователно министерство 
зелени страници „Трансформиране на психичното здраве“(4) днес са по-
релавантни от когато и да било. Със сигурност ангажирането на 
правителството с това да се финансират тренинги за психичното здраве на 
учениците от 2021 - 2025 г.(5) е стъпка в правилната посока и  в съответствие с 
модела за обществено здраве „Промотиране на детското емоционално 
здраве в училищата“.(6) Въпреки че реалността е такава, че се съкращават 
бюджети и през последните години в много училища се редуцира 
осигуряването на средства за психично здраве – в частност разходи за 
училищни консултанти -  широко признато е, че търсенето на CAMHS (Услуги 
за психично здраве на деца и юноши) далеч надхвърля предлагането. 

 
Рамка с индикатори за позитивно психично здраве: Връзката между 
учене и благополучие 

Изправени пред епидемични 
размери на влошено психично 
здраве и месеци на „загубено 
учене“ за компенсация - между 
чука и наковалнята ли сме? 

Не, не е задължително. 

Истината е, че психичното здраве 
и ученето са двете страни на една и съща монета. Именно през призмата 
на науката за развитието на мозъка можем да разберем как готовността за 
                                                           
4 Transforming children and young people’s mental health provision: a green paper — GOV.UK 
(www.gov.uk) 
5 Senior mental health lead training — GOV.UK (www.gov.uk) 
6 Promoting children and young people's mental health and wellbeing — GOV.UK (www.gov.uk) 
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ангажиране, по-ефективното учене и възстановяването от трудности са 
части от един и същи пъзел. Докато неврологичната наука е сложна област 
на изследване – независимо дали сме ръководители или учители в училище, 
или дали това знание отразява нашите политики или нашата ежедневна 
практика в училищата - не е нужно да имаме толкова много познания в 
науката за мозъка, за да знаем какво означава да образоваш и да бъдеш 
образован. 

Да учиш добре, да действаш добре, да мислиш добре и да се чувстваш 
добре – всичко това има един и същ източник – здрав мозък. Това знание вече 
не може да съществува просто в периферията на обучението на децата. 

Представяте ли си ако обучението на деца – нашите учебни програми, 
политики, нашите взаимоотношения, ценности и морал – всичко това е 
построено около една проста цел: да култивираме силни, здрави, 
креативни, готови за учене мозъци? 

 

Готови за учене мозъци 

Нашите най-малки деца са еволюирали с всичко необходимо да учат сами. 
Не е просто съвпадение това, че те са родени с 86 билиона мозъчни клетки 
в главите си. Те са оборудвани да мислят, да се ангажират, да изследват, да 
задават въпроси, да бъдат любопитни и креативни. Това може да не е 
реалност във всяка класна стая, но ние знаем инстинктивно, че обогатената 
среда е силата за постигане на  „доброто учене“. 

Но защо? 

Развитието на мозъка зависи до голяма степен от средата и преживяванията 
играят важна роля в оформянето му и влияят върху това колко добре 
функционира той. Развиващият се мозък има огромен апетит за 
експериментално учене, просоциални активности и телесни движения. 
Когато ние обогатим „детската диета“ с такива възможности, неокортекса, 
също познат като „мислещ мозък“, е в стихията си! 

Неокортексът е машината, чрез която се осъществява ученето посредством 
извършване на до милион невронни връзки в секунда. Този феномен, познат 
като „невропластичност“, позволява на неокортекса непрекъснато да се 
реконфигурира, осигурявайки на мозъците ни максимална ефикасност в 
средата, в която живеем. Но, въпреки суперсилата си, мислещият мозък е 
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също и много мързелив орган. Веднъж научил как да мисли или какво да 
прави по определен начин, той подразбира тази позиция без усилие. Добре 
установени невронни мрежи ни позволяват да функционираме на 
„автопилот“, например, ако някога сте пристигали на работа притеснени, 
че нямате спомени от своя път до там, това е причината. Ако някога сте се 
мъчили да се адаптирате към привидно незначителна промяна, като 
пренареждането на кухненски шкафове, причината отново е същата. 

Промени, които може да изглеждат незначителни или тривиални, все пак 
изискват много от мозъка ви: образуването на нови невронни връзки и 
дезинтеграцията на излишни мрежи означава, че част от мозъка трябва 
напълно да се реструктурира с нови „невронни пътища с минимално 
съпротивление“. И, стига да активираме тези пътища, използвайки ги 
регулярно и консистентно, те си остават на място – но не и ако не ги 
ползваме. 

С други думи: Ползвай ги или ще ги загубиш! 

Какво означава това за деца, чието сензорно, социално и емоционално 
обогатяване в света е било значително намалено? Липсата на употреба 
неизбежно отслабва невронните връзки. Техните мозъци са се променили и 
вече не са добре пригодени за живота в класната стая. На това поколение 
от деца им е липсвала стимулацията да поддържат мозъците 
функционално оптимални за училищен живот.  

Защо бихме очаквали нещо по-малко от когнитивен спад? 

 
Преизграждането на „Учещия мозък“ 

Чудото на невропластичността е, че мозъците са еволюирали да учат бързо. 
С благоприятна среда от обогатени сензорни, социални и емоционални 
данни, синаптичната свързаност на невроните може да бъде турбо 
заредена. Въпреки това, готовността за учене не е съвместима със стреса, 
скуката или монотонността. Мозъците са създадени за мултимодално и 
многоизмерно обучение, което активира всички различни сензорни 
области на мозъка едновременно и стимулира въображението, играта, 
иновативността и креативността. Ученето се активира от различни гледки, 
миризми, текстури, от излизане навън; от различни материали, от 
гравитацията, пространството, използването на тялото; от смеха, връзките, 
радостта, учудването и интригата. 
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Представете си, ако ученето изглеждаше така всеки ден? Как можем да 
стимулираме множество мозъчни части, да накараме невроните да се 
задействат и свържат, и да помогнем на младите умове да са по-готови 
да научат каквото и да било? 

 

Нездрави мозъци: Защо благополучието има значение 

Проблеми 

Недобро емоционално здраве може да се открие във всяка класна стая.. То 
се отразява в постиженията, посещаемостта, нагласите, вярванията и 
поведението на децата. През 2018 г., много преди дори да бяхме чули за 
Covid-19, благотворителната организация за психично здраве „Young 
Minds“(7) съобщи, че 1 от 8 деца има диагностицирано отклонение. Предвид 
допълнителното влияние на глобалната пандемия, което е особено 
неблагоприятно за децата и младите хора, в годишният доклад на комисаря 
по въпросите на децата Ан Лонгфийлд за 2021 г.(8) се заключава, че цифрата 
„1 на 8“ се е повишила до „1 на 6“ и дори до „1 на 4“ в някои области. 

Неизбежно е при тези условия мозъците да не са в оптималната си форма 
и да не учат добре – особено в условията и последиците от турбулентното 
време, което беше дълбоко увреждащо за психическото здраве на 
младите. Не можем ефективно да адресираме „загубеното учене“ без 
първо да адресираме присъщата връзка между благополучие и учене. 

 

Влиянието на стреса върху ученето 

Докато четете тези думи, в главата ви, която е дом  на най-мощния компютър 
в света, се случва нещо необикновено. Единадесет милиона бита 
информация преминават през мозъка Ви всяка секунда, като всички те се 
филтрират непрекъснато, без никакво съзнателно участие от ваша страна. 
Преди дори да се регистрира съзнателната мисъл, вашият подсъзнателен 
„мозък за оцеляване“ решава дали сте в опасност или не. Подобно на 
неврологичен светофар, информацията с етикет „безопасно“ получава 

                                                           
7 https://www.youngminds.org.uk/about-us/media-centre 
8 https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-
caused-by-covid-crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-
health-services/ 

https://www.youngminds.org.uk/about-us/media-centre
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-caused-by-covid-crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-health-services/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-caused-by-covid-crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-health-services/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2021/01/28/damage-to-childrens-mental-health-caused-by-covid-crisis-could-last-for-years-without-a-large-scale-increase-for-childrens-mental-health-services/


 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

49 

зелена светлина, с което си проправя път до вашия мислещ мозък. Тогава и 
само тогава може да се случи учене.  

Това е пътят на познанието и той е валиден във всяка възраст.  

На противоположния край, пословичната „червена светлина“ активира 
реакцията „борба, бягство, замръзване“ – пълно емоционално отвличане, 
което може напълно да деактивира способността за учене.  

Кехлибарената жълта светлина е средата: на границите между „борба или 
бягство“, с по-малко безпокойство и натиск. Това е мястото, където повечето 
от нас живеят (по-често, отколкото е добре за нас), докато се ориентираме 
в изискванията на живота през 21-ви век. Въпреки че не води до емоционално 
отвличане, това състояние със сигурност възпрепятства ученето, тъй като 
възбужда мозъка за оцеляване, който нито мисли, нито научава, и освен това 
генерира биохимикали, които забавят невронната свързаност. 

Разбира се, всички деца ще срещнат трудности в даден момент, но твърде 
много от тях постоянно функционират на това ниво. Тази разпиляна реакция 
на стрес лесно прикрива онези деца, които се борят пасивно или тихо - 
просто защото те не причиняват достатъчно проблеми, за да могат 
възрастните да забележат, че имат нужда от подкрепа.  

 

Токсичен стрес 

Има деца, за които високите нива на постоянен стрес са почти 
перманентно състояние на съществуване. Сега повече от всякога, след 
кризата, за която бяхме зле подготвени да ги подкрепим, много от тях 
продължават да живеят с притеснение, безпокойство, напрежение, 
нещастие, несигурност, тъга и мъка. А в главата на всяко дете, което е 
емоционално неразположено, има мозък, който не може да учи добре. 

Невронаучните изследвания, като „Поливагалната теория“ на Стефс Поргес 
(често представяна визуално като диаграма на светофар) потвърждават, че 
не е необходимо, нито трябва да правим избор между ученето – истинското, 
смислено, автентично учене – и доброто психично здраве. „Да бъдеш добре 
води до това да се справяш добре“ не е просто добре звучащ лозунг, това 
е научен факт. 
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Как най-добре да 
помогнем на 
детето си? 
СТОП: детето е 
напълно нерационално, 
не се опитвайте да го 
учите, да му предлагате 
избор. Допуснете, че то 
не може да мисли ясно 
и се нуждае от помощ 
за възстановяване. 
Фокусирайте се върху 
регулацията и 
непосредствените му 
нужди. 
ЗАБАВИ: Детето е 
потиснато и страда. Не 
се опитвайте да 
упражните власт върху 
чувствата му. 
Допуснете, че то не е в 
състояние да търси 
помощ само. 
Фокусирайте се върху 
поставянето на граници 
и емоционална 
подкрепа. 
ДЕЙСТВАЙ: Детето 
мисли рационално и 
действа кооперативно. 
Допуснете, че се 
чувства свързано и 
готово да учи. 
Фокусирайте се върху 
подсилване на 
връзките, обучение и 
практикуване. 
Твоят отговор зависи 
директно от нуждите и 
поведението на детето 
ти. 

Източник: Родителството (https://www.sheenahill.com/) 
 

Представете си, ако това знание го притежаваше всеки учител, всеки 
училищен ръководител... Можем ли да използваме това знание, за да 
подкрепим политиките и културата на всяко училище? 
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Биохимия на стреса 

Независимо дали мозъците са потопени в учене, действие и свързване в 
оптимална синапсисна връзка, или отговарят на призива на „вътрешната 
аларма за паника“, биохимикалите играят огромна роля за ефективността 
на мозъчните функции. Тези биохимикали или „невротрансмитери“ се 
генерират според начина, по който интерпретираме света в този момент. 
Когато едно преживяване включва елементи на стрес, то генерира 
невротрансмитери като адреналин и кортизол. Въпреки че са киселинни, 
нито едно от тях не е вредно, когато се използва според естественото си 
предназначение - тоест от тялото в отговор на краткотрайни стресови 
фактори или като част от естествените модели и биологични ритми на деня. 
Природата обаче не е предвидила тази киселина да се задържа трайно в 
системата и когато това стане, може да се причини хаос. Дори при ниски 
нива, излишната киселина започва да забавя синапсисната свързаност и в 
краткосрочен план причинява проблеми с паметта, фокуса, вниманието и 
ученето. 

Мозъкът на дете, което изпитва хроничен или продължителен стрес, може да 
се илюстрира сякаш седи във вана с киселина. Интензивността на този 
стрес може значително да наруши способността на мозъка да 
функционира добре. В крайна сметка непрекъснатият токсичен стрес ще 
компрометира и имунитета на детето, което пък след това има последици 
за посещаването на училище. Прекомерният кортизол може буквално да 
изгори джобовете на мозъчната тъкан, което изисква процес на 
заздравяване, преди те да станат отново напълно функционални. 
Изображението по-долу – публикувано от Глобалния съюз на учените за мир 
за насърчаване на „Подходи към мира, базирани на мозъка“ – 
демонстрира въздействието на острия стрес и произтичащите от това 
„функционални“ дупки, наблюдавани в префронталния кортекс и 
„изпълнителния мозък“.(9)  

 
 
                                                           
9 “Известен като главен мозък, фронталният лоб отговаря за висшите нива на 
функциониране, управлява преценката и етичното поведение и дава възможност на хората 
да си поставят цели, да планират, наблюдават и оценяват резултатите ... въображение, 
съпричастност и преценка.”, Dr. Kevin Fleming, Главният мозък: Постмодерен подход, 
публикувано онлайн на адрес:  
https://www.all-about-psychology.com/the-executive-brain.html 

https://www.all-about-psychology.com/the-executive-brain.html
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Източник: Глобален съюз на учените за мир (https://www.gusp.org/defusing-
world-crises/stress-impairs-brain-functioning/) 

 

  
 

И все пак училището често е източник на стрес за много деца по много 
причини, особено когато ние – и те – се опитваме да преодолеем 
препятствията на живота след COVID. Много училища осъзнато работят 
срещу програмата за „наваксване“, но други са почувствали натиска да 
съкратят междучасията и да удължат учебните часове; някои са водени от 
опасенията на родителите – и дори на самите деца – които са били 
разтревожени от реториката на медиите за „изгубеното поколение“. 

Ние знаем, че никой – нито дете, нито възрастен – не е в най-добрата си 
кондиция, когато се чувства „изостанал“ или провалящ се. Знаем също, че 
ако училището се превърне в мястото, където децата срещат подобни 
преживявания, то има потенциала да разруши връзката им с ученето. Всички 
млади хора, и особено най-уязвимите като тези, които растат в проблемни 
семейства с изтощителен и труден домашен живот, трябва да бъдат 
защитени от токсичните въздействия на емоционалния дистрес. 

Представете си, ако училището беше мястото, което освобождаваше 
токсичния стрес от уязвимостта или стреса, останал след Covid? Как да 
създадем среда, която е грижовна и подхранваща, която помага да се 
справят тези деца, когато са наранени? 
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Силата на безсилието: Въздействието на несгодата и стреса 

Естеството на развитието в детството включва постепенно и прогресивно 
преминаване на детето към независимост и автономност - да взема повече, 
а не по-малко решения, да става по-отговорно и по-силно, а не по-слабо. 
Така че, въпреки че мерките за безопасност срещу Covid може да са били 
необходими и неотложни, те неволно са и напълно в противоречие с 
принципите на здравословното детско развитие. 

„Безсилие“ не е израз, който се използва широко след Covid, но пандемията 
предостави на всички ни безсилие в невъобразим мащаб. Когато сме 
подвластни на неочакваното, особено когато е нежелано, тревожно и 
плашещо; когато да накараме реалността да спре, да изчезне или дори да 
се забави не е опция - ние се чувстваме безпомощни и безсилни. Дори за 
възрастния, това може да бъде дълбоко обезоръжаващо, но вече и почти 
всеки млад човек има преживения опит от това зад гърба си. 

Може да не смятаме преживяванията на детето (или нашите собствени) по 
време и след пандемията за „травматични“ и, разбира се, не всички деца 
са били травмирани от Covid. Напротив, мнозина са устояли на бурята с 
поразителна адаптивност и устойчивост. Въпреки това реакцията на травма 
възниква в мозъка много по-лесно, отколкото много от нас осъзнават, и 
винаги е реакция на безсилие под някаква вид или форма. 

Докато нашите логически умове рационализират, че „сега всичко е наред“ 
или „просто трябва да продължим напред“, тези вярвания в общия случай са 
дело на зрял, „мислещ мозък“. А онези деца, които се справят, които 
„продължават напред“ или смятат, че “вече всичко е наред“, дали действат 
от позицията на този „мислещ мозък“? 

Вероятно при много от тях не е така.  

Най-малкото е логично да се запитаме - до каква степен наистина може да 
се очаква от всяко дете да разбере причината за затварянето на училища, 
паркове, магазини и граници? Справедливо ли е да очакваме от тях да се 
чувстват сигурни в света, който през значима част от младия им живот ги е 
учил, че е опасно място за живеене? 
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В работата си върху травмата Бесел ван дер Колк(10) говори за страха и 
ужаса, асоциирани с чувството за безпомощност. Винаги трябва да 
помним, че мозъците не мислят за безопасност, те чувстват безопасност. И 
те трябва да се чувстват в безопасност, преди да могат да мислят 
рационално. Само когато се чувстват в безопасност, може да мислят и да 
учат – да решават проблеми, да разсъждават логично и да вземат решения. 

 

Уязвимост върху уязвимост 

Много млади хора бяха особено уязвими още преди настъпването на 
Covid. Колко от тях не са се опитвали да разберат какво се случва през 
последните години в света – в техните светове? 

Къде са тези деца, които все още се отглеждат в проблемни или 
травматизирани семейства, такива, които живеят с домашни разногласия, 
тежка загуба, загуба на работа, парични притеснения или просто 
ежедневни борби на родителите да посрещнат нуждите на децата си? 

Те са навсякъде и можем само да си представим как мозъците на тези, на 
които вече им е липсвала подкрепа и грижа, сигурност и увереност, са 
обработили този опит. 

В действителност те може да са в безопасност в училище, но техните 
травмирани, измъчени или тревожни мозъци не могат да се чувстват така. 
Вместо това те могат да бъдат като „хванати в капан“ от най-основния 
инстинкт на мозъка си – да останат живи. Отвън те могат да изглеждат 
отбранителни, разсеяни, разрушителни, нуждаещи се или отчуждени. 
Вероятно не успяват или не отговарят на поставената им задача. И все пак 
отвътре те са безпомощни, обезпокоени от възбудената, поради възприети 
заплаха и тревога, реакция „борба, бягство, замръзване“. Мозъците им 
реагират на това възприятие, а не на реалността. Способността за мислене 
е обезсилена или в най-добрия случай е замъглена. 

През нашия статус на зрели, възрастни хора, ние може да видим борещото 
се дете като свръхреактивно или извън контрол, а не като страдащо дете, 
каквото то реално е.  

Ние виждаме нашата реалност, не тяхната... 

                                                           
10 The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma (2014) Bessel van der 
Kolk 
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Но дали ние, като възрастни, сме съгласни, че този отговор е 
пропорционален или валиден, е без значение. Ефективността надделява 
над прецизността, точно както майката природа е предвидила. Всеки път 
нуждите от оцеляване са с приоритет пред нуждите от обучение. 

 

Насърчаване на емоционалното здраве, благополучие и устойчивост: 
Решения 

Невробиологията на емоционално здравите мозъци 

И така, как да накараме мозъците да се чувстват по-добре и да работят по-
добре? Отговорът е: ние стимулираме потока на допамина. Допаминът е 
златен прах за мозъка, не поради друга причина, а защото е нашият хормон 
за добро настроение. Той стимулира ангажираност, мотивация и радост. 
Но допаминът също оптимизира здравия мозък и така, ако е добър за 
здравето на мозъка, той е добър за ученето и е добър за благополучието. 

Допаминът неутрализира киселината в адреналина и кортизола, която 
обездвижва невронната свързаност. Знаете ли как се подобрява 
състоянието ви, ако се разходите, когато сте стресирани? Обяснението е 
свързано с това, че си давате доза допамин, при което стресорните 
хормони се изхвърлят и вашият „обучаващ се мозък“ може да се върне 
онлайн. Допаминът укрепва и невронната свързаност. През 2018 г. 
Медицинският университет във Виена(11) дава своите констатации, че 
допаминът е свързан с „процесите на възнаграждение, справянето с 
изискващи проблеми по целенасочен и мотивиран начин, изразявайки се 
под формата на любопитство и желание за учене“.  

 

Нашите резултати показват тясна връзка между допамин, 
въодушевление и креативност, както и нервните механизми, 
обясняващи защо Aha! опитът е по-забележим, улеснява 
съхранението и укрепването на дългосрочната памет. Следователно 
Aha!-моментът е повече от просто чувство на радост или облекчение, 
но е специална форма на бързо извличане, комбиниране и процес 
на кодиране. 

 

                                                           
11 https://medicalxpress.com/news/2018-04-dopamine-producing-areas-brain-creativity.html 

https://medicalxpress.com/news/2018-04-dopamine-producing-areas-brain-creativity.html
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Генериране на допамин 

И така, как да генерираме повече допамин? Е, лесно е: когато движим 
телата си, когато има време за просоциална връзка и смях, пространство 
за творчество и игра, вълна от допамин протича през нашите мозъци и тела. 
Оказва се, че много от активностите, които непрекъснато намаляват в 
живота на децата, са самите дейности, които карат мозъчните им клетки да 
се свързват! 

Създаването на среда, която да помпа допамин в системата, не е 
необходимо да бъде запазено само за времето за игра и почивки. Защо 
трябва да е така, когато знаем, че това ускорява невронната свързаност и 
отключва невероятния капацитет на децата за учене? 

Представете си, ако започваме всеки ден с дейности за повишаване на 
допамина, ако използваме това, за да премахнем токсичността на стреса 
и да стимулираме млади мозъци, готови за деня и готови да учат? 

 

Генериране на серотонин 

Серотонинът е друг хормон за балансиране на мозъка, чудесен за 
неутрализиране на киселинността в мозъка. Много от нас по-често се 
движим през живота с трескава скорост, справяйки се с невъзможни 
списъци със задачи и изисквания, което изтощава вътрешните ни ресурси, 
оставяйки ни твърде близо до състояние на борба или бягство, отколкото е 
здравословно. 

Едва имаме време да си поемем дъх. 

Но какво се случва, ако освободим пространство в живота си и в класната 
стая, просто да забавим темпото? 

Всички да спрат и просто да останат на място... неподвижни, да мълчат, да 
обърнат внимание на момента, да бъдат „тук и сега“? 

Когато просто се свържем със себе си или се заземим, или умишлено 
поемем няколко дълбоки медитативни вдишвания, серотонинът потича. Тези 
дейности – които често могат да променят играта само за три или пет 
минути – заслужават много повече от това да бъдат запазени само за дни 
на благополучие, специални поводи или случайно посещение от учител по 
йога. 
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Представете си каква разлика би могло да има в наши дни, ако те 
започват със серотонин? Можем ли да си позволим само няколко мига 
заедно, за да забележим тишината или звуците малко по-често? Какво 
може да се случи, ако всички отделим две минути, за да се заземим в 
момента, да дишаме дълбоко и да забелязваме цветовете? 

 

Как училищата могат да насърчават благополучието и устойчивостта? 

Как може да помогне творчеството? Някои практически дейности, които 
можете да изпробвате във вашето училище... 

 

Генериране на допамин 

Драма активностите и игрите са едни от упражненията, генериращи най-
много допамин (и следователно изграждащи мозъка). 

Когато телата са в движение, стимулирани от въображение и уникални 
идеи, всички сетивни области на мозъка оживяват едновременно. Тръпката 
на приятелското състезание, което идва с игрите; игри с имена, отборни 
игри, игри за цяла група; създайте зрителен контакт, смях и мотивация, които 
осветяват този могъщ социален мозък! 

Не чакайте малките прозорци от време в междучасието, за да пренесете 
тези дейности във вашите учебни пространства!  

Започнете и завършете деня с движение, новост и вълнение. Създайте 
въображаемо пространство или различно място. Пренаредете мебелите, 
поставете невидима кутия в средата на стаята или дайте на всеки ново име 
за деня! Или възстановете стресираните мозъци с доза очакване или изблик 
на неочакваното. Спрете за импровизирана „Conga“ песен в класната стая 
или лов на съкровища на открито! 

Каквото и да изберете (или още по-добре, вашите деца избират!) редовните 
5 минути забавление, за да вплетете такива дейности в деня, не са загуба на 
време! Ето така „размитите мозъци“ се превръщат в „газирани мозъци“, 
които са готови за учене! 

      
Генериране на серотонин 
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Отделете заедно няколко минути, за да забавите темпото, да обърнете 
внимание на дишането си и просто да наблюдавате тишината. … Понякога 
можем да почувстваме моментална промяна на настроението. Не си го 
представяте… Когато серотонинът започне да тече, нервната система се 
установява в стабилно състояние и електромагнитното енергийно поле, 
което съществува между всички, започва да се синхронизира. 

Заведете своя клас на въображаемо пътешествие... Помогнете на всички да 
забавят темпото и да се настроят, като изградите сцена, която създава 
усещане за безопасност и е подходяща за момента... Може ли едно 
пътуване до морския бряг да повдигне настроението на всички? Слушайте 
чайките, помиришете бонбона... Дали една разходка в гората би 
възвърнала спокойствието? Погледнете нагоре! Колко високи са дърветата? 
Обърнете внимание на кълбовидната кора, шишарките по земята… Дали 
едно космическо приключение ще предизвика любопитство? Хапещо 
студено ли е или изпепеляващо горещо там? Направете десет стъпки… 
Какво е чувството за безтегловност? 

Извадете хартията, четките, боите. Пуснете си релаксираща музика. 
Задайте таймер… не за да го отброявате, а за да запазите времето за 
вашите деца да се потопят в момента… Да вървят бавно, да прехвърлят във 
въображението си, да наблюдават визуализацията си, докато се 
материализира… 

 
Генериране на окситоцин 

Хората правят музика заедно от хилядолетия, защото тя ги обединява в 
колектив, което е най-добрият начин, по който хората функционират. 
Използвайте музика, за да създадете общност, да поканите всяко дете да 
даде своя принос... 

Не е нужно да чакаме събиране или час по „музика“, или да „бъдем 
добри“, за да изпеем песен! Заглушете гласа на “вътрешния критик“ или 
просто се забавлявайте, като промените някои от думите или пеете 
възможно най-бързо. 

Или създайте кръг и композирайте саундтрак за минути. Задайте ритъма с 
пляскане. Докато това продължава, поканете следващото дете да добави 
свой собствен повтарящ се звук, като използва своето тяло, глас, предмети 
или инструменти. Поддържайте тези звуци, като въвеждате всяко дете едно 



 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

59 

по едно, докато всички започнат да участват и изпълняват една непрекъсната 
мелодия.  

Или измислете звуков пейзаж. Използвайте същия метод за наслояване на 
шумовете, създайте различни среди, дори метеорологични условия. 
Колективно и безмълвно, можете ли всички да пресъздадете буря в морето, 
скърцането и тракането, докато се лутате около наистина стара къща или 
пращенето на горски пожар? 

По същество това е свързано с интеграция, така че се уверете, че 
забелязвате приноса на всяко дете, запазвайки пространството и за по-
уязвими деца... защото нашата най-примитивна човешка нужда е да се 
чувстваме приети и просто да принадлежим.         

 

Антидотът на безсилието 

Подходи, основани на силата 

Въпреки че никой не оспорва, че подкрепата е необходима, дори терминът 
„наваксване“ е пълен с дефицит. Този вид език може да увеличи 
напрежението върху децата: безпокойството и страха да не бъдат 
изоставащи. 

Докато „изостанал“ в някаква форма може да е реалност за много учащи, 
провалът може да бъде съкрушителен и потенциалът за срам в дефицитно-
базираните подходи е огромен. Срамът генерира най-токсичната 
биохимична композиция в тялото, биологична реакция, която предпазва 
мозъка от учене. 

Гордостта, от друга страна, генерира възможно най-здравословния 
биохимичен коктейл. Сертификатите и наградите може да имат своето 
място, но къде е възможността всяко дете да се чувства гордо от себе си 
всеки ден? 

Вместо да бъдем обезсилени и деморализирани от подсъзнателния етикет 
„недостатъчно добър“, който може да дойде с „изостанал“, представете си 
какво би се случило, ако всички възприемем подход, основан на силните 
страни? Как можем да мотивираме или помогнем на децата да укрепят 
силните си страни? Защото „управлението на слабостите“ започва там. 
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Както е казал Хенри Форд: „Независимо дали мислите, че можете, или 
мислите, че не можете, вие сте прави.“(12) 

Тези, които се чувстват способни на растеж и промяна, са способни на 
растеж и промяна. 

Никога не трябва да изпускаме от поглед факта, че децата се раждат с 
вродена любов към ученето – те не биха могли да се развиват без нея. 

Какво биха искали със страст да научат вашите деца? Какво подклажда 
огъня в телата им? За какво още мислят, когато заспят вечер? Нека 
използваме това.  

Представете си колко по-добре биха могли да посрещнат провал, ако 
започнат със силна увереност за себе си. Ако от самата същност на 
своето същество те гордо вярват, че са компетентно, способно човешко 
същество? 

 
Себеизразяване, самосъзнание и усещане за „лична сила“ 

В класовете от тридесет или повече ученика, има отделни хора, всеки от 
които със своите харесвания, нехаресвания, нюанси и нужди. Отвъд 
границите на предварително определена учебна програма, негъвкави 
графици и униформено облекло, къде са възможностите за 
себеизразяване, за култивиране на индивидуална идентичност? 

Децата - като всеки от нас - процъфтяват, когато имат чувство за лична сила 
в себе си, а не когато ние имаме власт над тях. Гласовете на младите хора 
не трябва да се ограничават само до изява по специални поводи или в 
училищния съвет. Как възприемаме правата на всяко дете да мисли 
независимо и свободно да изразява своите нужди и индивидуалност? 

И въпреки че винаги ще има деца, които се борят да се приспособяват и да 
се съобразяват, трябва да имаме предвид, че никой от нас не се ражда с 
умения за самоосъзнаване или емоционална регулация. Къде е 
пространството за развитие на силно себеусещане – на познание за себе 
си, на самоосъзнатост и себеразвитие? 

Светофарните системи и червените картони може да са ефективни при 
„управлението“ на младите хора, но тези санкции в крайна сметка имат за 

                                                           
12 Emphasis added. 
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цел да придобият или запазят контрола. За съжаление, понякога не е нито 
реалистично, справедливо, нито дори възможно мозъкът на детето да 
„прави добри избори“, така че как можем да очакваме от тях да се научат 
на по-добър самоконтрол, отнемайки контрола от тях? Особено в свят след 
Covid, където толкова много хора все още се борят със загубата на лична 
свобода на избор? 

Децата, които са усвоили уменията да познават себе си, да идентифицират 
собствените си нужди, да се изразяват по подходящ начин и да упражняват 
самоконтрол, не се нуждаят от заплахата да „минат на червено“ или „в 
кошчето за грях“. 

 

Как децата усвояват умения за 
себеизразяване? 

Чрез творчеството. 

 

Как те преживяват „избор и глас“ 
или упражняват свобода на избор в 
своето обучение? 

Чрез творчеството. 

 

Как произвеждат уникални и 
индивидуални произведения? 

Чрез творчеството. 

 

Представете си колко различно би било, ако възможностите да изразят 
себе си и своите нужди за свобода на избор, за вземането на значими 
решения и очакването, че гласовете им са ценни и ценени, бяха дълбоко 
вкоренени в ежедневния опит на всяко дете? 
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Как може да помогне творчеството? 

 

Някои практически дейности, които 
можете да изпробвате във вашето 
училище...  

 

Подсилване на силните страни 

Отговорностите могат да бъдат 
чудесни, когато помагат на децата 
да се чувстват включени и 
компетентни. Всички ние процъфтяваме, когато чувстваме, че приносът ни е 
оценен. Така че, как да направим това възможно за всяко дете? 

Освен тяхното „учене“, идентифицирайте заедно всички различни задачи, 
които децата изпълняват – или биха могли да изпълняват в обстановката. 
Нивото на интерес, умение или важност е без значение. Време е да 
преформулирате тези привидно незначителни задачи, защото това е 
собственост; определете тези отговорности на всяко конкретно дете; това 
може да им даде разрешение да цъфтят! 

Сега дайте заглавие на всяка задача! Забавлението с това превръща най-
обикновените отговорности във възможности, на които децата се 
наслаждават. Кой е вашият ръководител на отдела за бои, специалистът по 
разпространение на хартия или анализаторът на посещаемостта? Кой 
клас не се нуждае от отговорник по комуникациите, началник на столовете, 
координатор по вентилацията или електроинженер?! 

Автономията и чувството за свобода на действие вършат много мощна 
работа тук, така че никога не изключвайте децата от тази дейност. 
Укрепването на силните страни управлява слабостите, така че обръщайте 
голямо внимание на това как се справят уязвимите деца; тези, които често 
се чувстват сякаш се провалят; изправете ги пред определено 
предизвикателство и им дайте повече от него. Намерете начин да 
прегърнете уникалните дарби и силни страни, които всяко дете носи. 

 
Развиване на себеизразяването 

E t  f t  d  A t  d id  tá b j  li i  CC 

https://www.homoempresarius.com/2013/04/consejos-para-desarrollar-la-creatividad.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Изкуството може да осигури мощен начин за младите хора да изразяват 
себе си, осигурявайки пространство, където няма правилно или грешно 
изявление и изпълнение. 

Каква е визията на вашите деца за тяхното бъдеще? Въпреки че те може да 
не са в състояние да създадат своя собствена учебна програма или 
график, има безброй възможности за младите гласове да отразят 
смислено какво означава за тях да са във вашето училище.  

Могат ли да играят роля в определянето на имената на своите класове, 
училищните си отбори, имената на класовете си? Фотографите, 
графичните дизайнери, художниците и писателите на утрешния ден са във 
вашите класни стаи. Как това се изразява в идентичността на вашето 
училище; вашите цветове, лого, уебсайт? Вашето мото, ценности?  

Себеизразяването и вземането на решения не изискват дълги разговори и 
дебати. Създайте анкета. Залепете отговорите си с множество възможности 
за избор в различни зони или ъгли на стаята. Само за минута-две и без нужда 
от думи децата могат да изразят много; техните мнения и идеи, с какво са 
съгласни, какви промени биха работили за тях, а не срещу тях... 

Има много начини, по които можем да кажем „Слушам“. Какво трябва да 
попитате? 

 

Подсилване на чувството за гордост 

Винаги е хубаво да чуеш „Гордея се с теб“, но „Гордея се със себе си“ е 
съвсем различно. Кое е най-гордото постижение на вашите деца; днес, тази 
седмица, тази година, в живота им? Уверете се, че то е живо във вашите 
пространства. 

Дали работата, с която най-много се гордеят, има къде да бъде видяна; 
галерия в класната стая, кабинета на директора, училищния бюлетин? 

Защо сертификатите никога не се самоприсъждат? 

Организирайте редовни церемонии по награждаване за 
самосертифициране „Гордея се със себе си за…“, „Блестящ съм в…“, 
„Моето голямо постижение е…“ 

Завършете деня така, както искате да започне следващият ден... 
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Направете версия на „Признанието“ част от ежедневния си ритуал. 
Създайте кръг. Всеки може да започне. 

„Ценя …*изберете един човек* за …*изберете едно нещо*... 

„Ценя себе си, че… *изберете едно нещо*.“ 

Не се съсредоточавайте върху постиженията... Фокусирайте се върху 
усилия, лични качества, уникалност и добри дела. 

Някои деца, особено тези, които нямат 
силна връзка със собствения си успех, 
може да почувстват съпротива около 
това. Може и за вас да е необичайно. 

Моделирайте го по някакъв начин… 
„Ценя себе си/признателен съм, за 
това, че съм тук“ е безпроблемно, ако 
нищо друго не ви хрумва. 

 
 

Подобряване на положителните взаимоотношения: връстници, 
учители, училища и родители.  

Мозъкът зад поведението 

Въпреки че все още е твърде лесно да се етикетират уязвимите деца като 
реактивни, драматични или „лошо възпитани“, има нарастващо осъзнаване 
на теми като неблагоприятни преживявания в детството (НПД) и травми, 
голяма част от които се основават на познанията ни за това как такива 
преживяванията засягат развитието на младия мозък. 

Все по-често признаваме, че всяко поведение е форма на комуникация и 
че има по-ефективни начини за улесняване на „промяната на поведението“ 
от традиционните, наказателни подходи. Има нарастващ брой 
доказателства, които предполагат, че тези стари подходи просто не работят. 

Така че, защо те не работят? 

Въпреки че никой не оспорва, че всички печелят - включително децата - от 
доброто лично поведение; основен недостатък на стратегиите за 
„управление на поведението“ е, че те до голяма степен се основават на 
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предпоставката, че младите хора имат съзнателен и автономен контрол 
върху поведението си по всяко време. 

Докато някои деца несъмнено разстройват другите или нараняват хора, по-
голямата част от тях не вземат активно това решение. Самоконтролът, 
контролът на импулсите и способността да се правят подходящи за 
момента избори не са умения, които са в обсега на нерегулиран мозък и 
ефектът почти винаги се определя от средата, която поставя тези изисквания. 
Следователно стресовите хормони са много по-склонни да увеличат, да 
подсилят, вместо да минимизират вероятността от реакция на борба-
бягство. 

Представете си, ако освен „проблемното поведение“, което можем да 
видим, подкрепяхме и невидимите увреждания в мозъка. Колкото и да сме 
сигурни, че бихме осигурили рампа за ползвател на инвалидна количка, 
как можем да осигурим приобщаване за онези деца, които просто са 
оставени на милостта на недобре работещ мозък? 

 
Защо принадлежността, свързаността и емоционална безопасност са на 
първо място? 

Приливът започва да се обръща. Все по-голям брой училища въвеждат в 
практиката възстановителни и базирани на взаимоотношения модели, като 
например „Наръчник за разбиране на поведението в училищата“ на Съвета 
на окръг Нотингамшир.(13)  

Въпреки че подходите, базирани на взаимоотношенията, изглеждат в ярък 
контраст с по-традиционните мерки за дисциплина, те не се отнасят до 
„награждаване“ на лошо поведение или отваряне на шлюзовете за класни 
стаи, пълни с непокорни, прекалено увлечени деца. През призмата на 
мозъчното развитие можем просто да разпознаем „лошо възпитаните“ 
деца като лошо подготвени да изразят себе си по подходящ начин, че имат 
потребности, които не са удовлетворени, и умения, които все още не са 
усвоени. 

Посрещането на тези нужди и усвояването на тези умения са в рамките на 
нашия обсег, но първо трябва да се достигне до зелената светлина на 

                                                           
13 Wellbeing for Education Return Nottingham | The East Midlands Education Support Service 
(em-edsupport.org.uk) 

https://www.em-edsupport.org.uk/w4er
https://www.em-edsupport.org.uk/w4er
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безопасността. И така, много често качеството на връзката и 
взаимоотношенията ни карат там. 

 
Връзките имат значение 

Въпреки че на човека му липсват инструментите за оцеляване, присъщи на 
много други видове, като остри нокти, големи зъби, силно настроени сетива, 
огромна скорост, сила или ловкост; хората все още са може би най-
успешният вид на планетата. 

Защо? 

При раждането си, за да остане живо, бебето е оборудвано с – макар и 
много тъп инструмент – „мозъка за оцеляване“. Присъствието на друго 
налично човешко същество е всичко, което му е необходимо и тази връзка 
е разликата между „сигурно“ и „несигурно“. 

От тогава и до края на живота това остава така за всеки един от нас. Не ни 
е писано да оцеляваме в изолация, още по-малко да процъфтяваме в нея. 
Ключът към нашия успех се свежда до една проста човешка характеристика 
и това е нашият социален капацитет: способността да функционираме 
съвместно и колективно, за безопасността и благополучието на себе си и 
на всички останали в нашето „племе“. Природата ни е създала да 
функционираме като нашата най-продуктивна и пълноценна версия на 
себе си, заедно. 

Дали чрез нашето разбиране за това как социалният мозък се развива от 
ранна детска възраст, в пряк отговор на взаимодействията с хората, които 
се грижат за тях, или чрез теоретични подходи като Теорията за 
привързаността(14) – въведена за първи път от Джон Боулби и Мери Ейнсуърт 
през 60-те години на миналия век, но постепенно ставаща все по-напълно 
разбираема през призмата на невронауката - едно нещо, в което можем 
да сме абсолютно сигурни е, че взаимоотношенията имат значение. 

Качеството на взаимоотношенията възрастен - дете е от решаващо 
значение за това как детето ще се развива, не само в детството, но и 
потенциално за цял живот. 

 

                                                           
14 Bowlby & Ainsworth: What Is Attachment Theory? (verywellmind.com) 

https://www.verywellmind.com/what-is-attachment-theory-2795337
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Влиянието на социалната изолация 

Ефектът от изолацията върху мозъка става все по-добре разбран, като 
различни изследователи заключават, че „изолираният мозък“(15) страда до 
такава степен, че неговият растеж и функциониране могат да бъдат 
нарушени. По този начин потенциалът за вреда, причинена от насилствено 
и продължително социално гладуване, повдигна множество въпроси за това 
как хората се свързват и как се отнасят един към друг. 

Връзката на младите хора с тяхното обучение започва с качеството на 
връзката с другите хора в средата – с кого и от кого учат – и ние трябва да 
вземем предвид ролята, която тези връзки играят в живота в класната стая. 

Представете си, че сте дете, което се чувства като „принадлежно“ само, 
когато е на училище? При някои е така. 

Много деца имат по-силно чувство за приемане в училищната среда, 
отколкото където и да е другаде в живота си, и все пак училищата са и 
местата, където множество връзки са прекъснати. Но поправянето на тези 
прекъсвания не е трудно. 

Има ли по-дълбоко човешко преживяване от: „Ти си важен за мен и ме е 
грижа за теб?“ 

Какво е чувството всяка сутрин да те посрещат топло – простотата на 
усмивката, меките очи и любезния глас? 

Представете си каква разлика постигаме с някои деца и колко лесно 
можем да облекчим стреса, който носи началото на деня. Как можем да 
помогнем на децата да знаят, че принадлежат или да гарантираме, че 
всеки момент в училище ще се чувстват свързани, приети и сигурни? 

 

Социалният мозък 

Просоциалните взаимоотношения са ключови за здравословното развитие 
на всички човешки същества. Всъщност 40% от нашия неокортекс – 
фронталните дялове, още известен като „мислещият мозък“ – е посветен на 
социални и емоционални процеси. Това означава, че почти половината от 
обучаващия се мозък се стимулира просто чрез осигуряване на обогатена 
социална и емоционална среда. Аргументът да се даде пространство на 
                                                           
15 http://www.brainfacts.org/search?q=isolation  

http://www.brainfacts.org/search?q=isolation
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децата да се свържат отново с приятели, да се насладят на свободна игра 
на открито не е само морален.  

А какво да кажем и за 
мозъчната биохимия? 

Когато целенасочено и 
смислено се свързваме с 
нашите обучаеми, ние им 
даваме здравословна доза 
окситоцин. Въпреки че до 
голяма степен се произвежда 
от физическо докосване и 
изразяване на любов, това 
киселинно неутрализиращо 
чудо се генерира и чрез топли, 

приемащи взаимоотношения, от чувство за общност и взаимосвързаност. 

 

Работа със, а не против мозъка 

Може да е смело, нестандартно, дори предизвикателно, когато се развива 
на фона на „загубеното учене“, но онези училища, които стимулират 
младите мозъци със забавление и игра, които допълват чашата на 
пропуснатите човешки връзки и поставят творчеството в основата на 
практиката в класната стая, подхранват мозъците на децата със 
здравословни хормони. 

И докато ги има, младите мозъци постепенно се препрограмират. 
Установяват се нови невронни връзки, запечатва се вярата, че училището е 
място на приемане и принадлежност, където те са поканени да се развиват 
и растат. 

Зелената светлина казва „безопасно“, „мозъците за оцеляване“ са 
изключени, „мислещите мозъци“ са включени. 

Представете си как бихме могли да укрепим младите мозъци, ако 
личностно-центрираните взаимоотношения бяха туптящото сърце на 
училищния живот? Как можем да гарантираме, че те са в основата на 
нашата политика, нашата практика и цялата ценностна система на 
нашите училища? 
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Как може да помогне творчеството? 

Някои практически дейности, които можете да изпробвате във вашето 
училище... 

 

Взаимоотношения дете-възрастен 

Децата трябва да чувстват, че не само имат значение, но и че, макар и за 
кратко време, те са централни за вниманието, интереса и грижата на 
значим възрастен. 

Как постигате това ниво на връзка; да присъствате и да сте на 
разположение; особено за тези деца, които често се нуждаят от това? 

Какво знаят вашите деца, което възрастните не знаят? Какво разбират по-
добре от вас? Децата толкова често имат толкова много да ни кажат или да 
ни научат и обръщането на ролите не трябва да означава подкопаване на 
вашия авторитет. 

Приложете редовна сесия „Преподавайте на учителя“, като им позволите да 
поемат ролята на водач или фасилитатор. 

Дайте на децата си истинско чувство за свобода на действие и опит, както 
и очакване наистина да бъдат чути. Създайте анонимна пощенска кутия в 
класната стая, за да се предават комплименти или дори да се подават 
оплаквания (защото ние слушаме). 

Забавлявайте се с децата, определящи правило за възрастните за деня. Да, 
това трябва да се фасилитира внимателно, но им покажете, че им имате 
доверие. 

Добре е да си малко уязвим; вие също сте човек и връзката с друго 
„човешко“ същество може да бъде много задълбочена. 

 

Изграждане на умения за приятелство 

Групи за приятелство винаги ще се формират и децата винаги ще 
гравитират към едни и същи връстници, но има толкова много начини те да 
се смесят, без целенасочено да се разделят децата. Бърз изблик на "keepy-
uppy"; поддържане на балон или топка в движение и във въздуха възможно 
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най-дълго може да обедини вашата група. Няма отбори, няма победители, 
само една групова цел. 

Накарайте вашите ученици да се организират според произволни факти; 
линия от най-стария към най-младия, техните месеци на раждане. Могат ли 
да се подредят без да говорят помежду си; по височина, от най-късата до 
най-дългата коса, от най-малките до най-големите обувки? Какво могат да 
научат един за друг само като наблюдават и се свързват в мълчание?   

 Ако е необходима работа по двойки, подходящо е упражнението с пръчка; 
бамбукова тръстика с къса дължина може да бъде трансформираща. И 
двете деца използват показалец, за да повдигнат и задържат пръчката във 
въздуха. Оттук нататък те работят в унисон, като се редуват да водят; 
движейки се наоколо, докато партньорът им следва, като и двамата се 
уверяват, че пръчката няма да падне. Могат ли да излязат на разходка, да 
изследват височината, пода, да ускорят? Колко синхронизирани могат да 
станат; могат ли да сменят лидера без думи, докато мълчаливо 
импровизират един вид споделен танц? 

 

Групова сплотеност/кохезия 

Движението и танците са чудесни 
за това. Правете ги по двойки; Дете 
отпред, което затваря очи, докато 
детето отзад нежно поставя ръцете 
си върху раменете му. Могат ли да 
се доверят на партньора си, за да 
ги води в пространството и да се 
ориентира през всякакви 
препятствия, разчитайки само на 
почукване, за да комуникират кога 
да започнат и да спрат, кога да 
тръгнат наляво или надясно? Работете върху овладяването на това доверие... 
и разширете активността, като увеличавате размера на групата. 

Отидете отвъд написаното и нарисуваното, които обикновено представляват 
класа. Могат ли вашите деца да създадат своя собствена групова 
идентичност, изградена от това, което всеки от тях носи в цялото? Създайте 
фото проект. Съберете изображение на един човек, като интегрирате част 
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от всяко дете във вашата група. Кой е този човек? Дайте им име и собствена 
идентичност. Какво искаме да празнуваме за тях? Започнете, като напишете 
едно изречение за тях, след това сгънете листа и го предайте на дете... 
Продължете, докато натрупате поетичен шедьовър. 

 

Толериране на промяната и несигурността: Защо устойчивостта има 
значение 

Типичното детство се очертава от малко след раждането до към 4-годишна 
възраст. След това образованието започва да управлява огромна част от 
живота на децата: разписания определят техните минути и часове, графици 
и сроковете определят техните седмици и месеци. 

Това води до предвидим живот. 

И така, от промените, с които са се сблъскали, може би това е животът в 
непредсказуем свят, който е бил по-обезпокоителен от всичко друго. 

Въпреки че Манифестът за характер и издръжливост (Character and 
Resilience Manifesto(16) от 2014 г. признава ролята на издръжливостта в 
училищата, характеристиките, описани подробно в него, като „твърдост и 
решителност“, са в съответствие повече с „академичната издръжливост“ – 
способността да се постига успех в училище въпреки трудностите – 
отколкото с действия  за по-широка адаптивност, отговори на 
предизвикателства, когато възникнат, и толериране на неяснотата. 

„Постижението“ не е основната грижа за онези деца, които намират 
самото преминаване през училищната врата за ежедневен източник на 
страх или притеснение. Проблемът е, че тяхното безпокойство, страхът им 
от раздяла и недоверието в собствената им способност да се адаптират 
(отново) са основателни. Защо вярата, че сега са в безопасност в света, 
трябва да дойде лесно? Въпреки че мнозина са го направили, защо всички 
те просто биха се слели безпроблемно обратно в училището и към живота 
в класната стая? 

Никой от нас не очакваше пандемия, но именно онези деца, които влязоха 
в последващия локдаун като уверени и смели човешки същества — уверени 
в своите индивидуални сили — до голяма степен излизат точно по този начин. 

                                                           
16 Манифестът е наличен на: Social Mobility educationengland.org.uk 

http://www.educationengland.org.uk/documents/pdfs/2014-appg-social-mobility.pdf
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Представете си още колко биха се появили смело, ако всички бяха влезли 
в локдауна, добре оборудвани „с инструменти за устойчивост“? Как 
можем да подхранваме способността   да насърчаваме адаптивността и 
да процъфтяваме – не просто да оцеляваме – в несигурност? 

 

Заключение 

Редефиниране на устойчивостта 

Не можем да предвидим бъдещето, но пандемията от 2020 г. промени 
разбирането какво означава „устойчиво дете“. Сега виждаме, че нашите 
млади хора трябва да бъдат подготвени за непредсказуемото. Не само 
това, което знаят, ще ги подготви за живота, но и способността им да се 
справят с непредвидените неща.  

Готовото за бъдещето дете ще може да танцува без усилие над подвижните 
пясъци на живота; да прокарва пътища през непозната територия, внезапна 
промяна и неочаквани препятствия. 

Ако можем да включим в нашите училища това, което ни учи невронауката 
за мозъка, ще дадем възможност на цели поколения човешки същества не 
само да изследват, да задават въпроси и да създават; но и да са 
съпричастни, да подхранват и ценят себе си и другите и нашето място в този 
свят. Общество на емоционално развити и здрави умове, които могат да 
навигират света със самосъзнание и регулиране; да контролират емоциите 
си, а не да бъдат контролирани от тях. 

Какво можем да постигнем тогава? 

 
Бъдещето на креативното дете 

Творческите възможности не са просто въпрос на право, ограничено до 
себеизразяване или просто забавление. С непрекъснатото нарастване на 
автоматизацията, ще трябва да запазим, защитим и развиваме творческите 
умове - тези, които никога няма да могат да бъдат заменени. Креативността 
е едно от „четирите „К“(17), които, както се предполага, ще бъдат 
необходими на работната сила през 21-ви век, заедно с критичното 
мислене, комуникацията и кооперативността. 

                                                           
17 What Are the 4 Cs of 21st Century Skills? (aeseducation.com) 

https://www.aeseducation.com/blog/four-cs-21st-century-skills#:%7E:text=Critical%20thinking%20teaches%20students%20to,how%20to%20efficiently%20convey%20ideas.
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Изграждането на творчески мозъци не е задача за някакъв момент в 
бъдещето. Това, което научаваме от учени като Дейвид Игълман(18) и Анна 
Ейбрахам(19), трябва да бъде информация за практиката и политиката в 
класните стаи по целия свят. 

Техните прозрения ни учат как творческият мозък прави бързи невронни 
връзки, как тези връзки мигрират през сетивните, социалните и 
емоционалните области на мозъка, между лявото и дясното полукълбо. 

Въпреки че сами по себе си предметите по изкуства може да не решат 
проблемите на света, творчеството трябва да е в основата на ученето на 
децата точно сега.  

Сега повече от всякога творчеството трябва да бъде начин на съществуване, 
начин на живот. 

Артистичното дете създава осезаемото от визия в главата си. Въпросите, за 
които никой още не се е сетил, изникват от едно любопитно дете. 

Вътре в „мислещия извън кутията ум“ са решенията, за които никой друг не 
се е сетил. 

Детето с богато въображение е мислителят на оригинални мисли и идеи. 

Креативността не е просто част от специални събития, златно време или 
награди за добра работа. Заслужава си да се направи много повече от 
това да запълни последните минути от деня или последния ден от срока. Това 
не може да бъде просто дар на един-единствен напредничаво мислещ 
учител. 

Неврологията не само ни учи, че мозъците, които са здрави, се учат добре, 
но че креативността е спойката, която свързва и двете заедно. 

Само си представете, че използваме това, което знаем, за да събудим и 
стимулираме млади мозъци, да направим използваеми 86 милиарда 
брилянтни мозъчни клетки, които са готови и чакат готови във всеки млад 
ум? 

Всяко нещо трябва да си го представим, преди то да стане реалност. 

Просто си представете… 

                                                           
18 The Creative Brain – David Eagleman 
19 The Neuroscience of Creativity (anna-abraham.com) 

https://eagleman.com/television/the-creative-brain/
http://www.anna-abraham.com/book-the-neuroscience-of-creativity-2018.html
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МОДУЛ 4. Интервенции за емоционално учене 
 

Въведение 

Епидемията от COVID-19 оказа дълбоко емоционално въздействие върху 
подрастващите. Удължаването на ситуацията на локдаун, затварянето на 
училищата и значителният психологически стрес, произтичащ от загубите, 
несигурността и страховете, свързани със здравната криза, оказаха 
значително въздействие върху ключови области от развитието на младите 
хора. 

По-специално, всичко това се отрази върху: 

o Игрите и физическа активност 
o Организацията на времето и ежедневието 
o Връзките и отношенията в семейството 
o Социализацията 
o Образованието 
o Управлението на емоциите 

Постепенното връщане към обичайното състояние през различните фази на 
отслабване на мерките позволи постепенното възстановяване на тези 
области до тяхното нормализиране. В този смисъл връщането към 
традиционното присъствено учене и дейностите за свободното време има 
особено значение, тъй като дава възможност да се работи целенасочено 
за възстановяване на прихичното благополучие на децата. Един от основните 
елементи на тази работа е прилагането на Интервенции за емоционалното 
учене.  

Учителите, обучителите и възрастните като цяло трябва да имат възможност 
и желание да разговарят за дискомфорта, да отговарят на въпросите на 
децата  за техните преживявания и опасения без да ги пресират, но и без да 
избягват темата   за всичко, което ни плаши. Следователно трябва да 
създаваме ситуации, благоприятни за разговор и емоционално изразяване, 
без да се чувстваме принудени да следваме затворена рамка и 
съдържание. 

Ще представим две такива ситуации: разказване на истории (storytelling) и 
театър на потиснатите (Theatre of the Oppressed). 
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Като слушат и споделят истории, учениците могат да получат по-добра 
представа за хората около тях и себе си. Разказването на история позволява 
на човек да обмисли мислите си и да ги изрази с подходяща  емоция. 
Децата постигат успех в предаването на своите емоции и осъзнават 
емоциите на другите чрез разказване на истории. Разказването на истории 
помага на детето да придобие език, който му помага   да разбере 
емоциите си. (Peterson & Biggs 2001; Tayler 2015; Whorrall & Cabell 2016). 

Според Figueroa-Sánchez  разказването на истории е начин, който позволява 
на децата да възприемат емоциите на другия и да ги интерпретират 
(Figueroa-Sánchez 2008). Децата не винаги имат думите, от които се нуждаят, 
за да изразят емоциите и мислите си, а разказването на истории е един от 
начините, който ги подкрепя в изграждането на това емоционално 
разбиране. Един от начините за насърчаване на емоционалното 
израстване е чрез насърчаване на дискусии между деца и възрастни. 
Възрастните могат да помогнат на децата да се ориентират и оценят 
чувствата си и да напътстват децата да имат по-ясно разбиране за себе си 
(Dettore 2002). 

Чуйте този запис за това как да използвате разказването на истории в 
класната стая:  

https://www.youtube.com/watch?v=BBLavLLn9nU  

 

Стратегиите, базирани на драма, които включват креативна драма (CD) 
(García-García et al., 2017) и форум театър (FT), са средство за изразяване 
на емоции и за творческо и критично обсъждане на социалните проблеми 
на учениците. 

https://www.youtube.com/watch?v=BBLavLLn9nU
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Техниката „Театър на потиснатите“, 
създадена от Аугусто Боал, 
известен бразилски драматург, е 
вид социална терапия, при която 
хората не просто гледат пиесата, 
но и са насърчавани да участват в 
нея и да дават идеи и решения на 
проблемите. 

Методологията на Театъра на 
потиснатите е използвана за 
култивиране на емпатия чрез 
драматично експериментиране, 
където зрителят се превръща в 
актьор и изследва различни 
алтернативи за разбиране и 
решаване на проблеми (Corsa, 
2021) 

Можете да научите повече на:  

https://www.youtube.com/watch?v=KiIg180Mfkg 

Можете ли да си представите колко ефективно може да бъде 
използването на този метод за създаване/имитиране/разиграване на 
ситуация, разговори и емоционални моменти с вашите ученици? 

Освен това е особено важно е да се предава спокойствие и ведрина, 
когато се работи за добро управление и емоционална регулация. 

Тъй като децата са много чувствителни и възприемчиви не само към думите, 
но и към невербалния език, трябва да подобрим невербалната 
комуникация чрез погледа, изражението на лицето и тялото, в зависимост от 
това какво казваме, да внимаваме как го казваме , за да предаваме 
спокойствие, радост, увереност, искреност, близост, достъпност и 
уважение към правилата. Ако ние самите се  чувстваме  добре, тогава ще 
можем да придружаваме детето в неговото афективно развитие, основано 
на постигане на емоционална саморегулация, способността за правилно 
управление и канализиране на емоциите и емоционална интеграция, тоест 
извършване на това рационално, емоционално и преработващо всеки опит 
тяло  е интегриран и последователен процес. Съзнаваме, че важен 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIg180Mfkg
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проблем е, че учителите са засегнати от тези трудни и проблемни 
емоционални ситуации, в които живеят учениците. Поради тази причина те 
трябва да се грижат първо за себе си, за запазване на психическата си 
стабилност и второ да водят този вид разговори, когато са емоционално 
стабилни. 

Трябва да имаме предвид, че учениците може да са преживели загубата на 
близък човек, болестта на член на семейството или загубата на работа на 
близък човек. Някои са преминали или все още преминават страхът от 
излизане, заразяване и т.н. Други са били много разстроени или ядосани да 
видят прекъсване на рутинните си дейности (училище, извънкласни 
дейности, излети в парковете, срещи с приятели или семейство и т.н.) , което 
ги поставя  в сложна ситуация и ги прави  изключително уязвими.  

Ето защо трябва да бъдем внимателни и да действаме при откриване на 
случай сред нашите ученици. 

Сега е време да научим повече за интервенциите за емоционално 
обучение и техните основи. 

 

Приемане и разбиране на нуждите на учениците за поддържане на 
тяхното на психично здраве 

Не можем да разделим физическото и психическото здраве и подобно на 
физическото здраве, доброто психично здраве е предпоставка за успеха в 
живота. Както е дефинирано от Центровете за контрол и превенция на 
заболяванията (CDC), „менталното здраве включва нашето емоционално, 
психологическо и социално благополучие. Влияе върху начина, по който 
мислим, чувстваме и действаме. Също така ни помага да определим как 
се справяме със стреса, как се свързваме с другите и правим 
здравословен избор. Психичното здраве е важно на всеки етап от живота, от 
детството и юношеството до зряла възраст. В училищата ние даваме 
приоритет на три критични и взаимосвързани компонента на психичното 
здраве: социални (как се отнасяме към другите), емоционални (как се 
чувстваме) и поведенчески (как действаме) в подкрепа за поддържане на 
цялостното благополучие (Chafouleas, 2020 г.) 
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Eмоционалната стабилност е 
резултат от доброто 
психическо здраве и също 
така има личностна 
предразположеност към нея. 
Трябва да се има предвид, че 
емоциите са съставени от 
набор от съзнателни и 
несъзнателни аспекти и имат 
физиологична и когнитивна 

основа. По същия начин емоциите реагират на невровегетативни, 
ендокринни и поведенчески модели, които позволяват реакциите към 
събития да бъдат показани, улеснявайки тяхната адаптация. Но има и 
аспекти на социалното познание, където стресовите фактори играят важна 
роля.  

Все повече непълнолетни страдат от проблеми, свързани с тревожност, 
депресия или самонараняване и не винаги разполагат с подходящите 
средства и професионалисти в училище, за да се справят с тях. „Преди 
пандемията   около 10-20% от децата страдаха от психични проблеми, като 
не всички от тях прогресираха до увреждане“, казва д-р Нина Хайнрихс, 
професор в катедрата по психология в университета в Бремен. „Сега, през 
последните 2 години, изглежда, че случаите се покачват до 20-25%.“ 

Учениците са променили начина, по който общуват както извън, така и вътре 
в класната стая. Миналата година виртуалните класове станаха 
„нормални“ и животът в училище се промени напълно. Почти нямаше 
разговори в междучасието, игри на двора, паузи за кафе в кафенето... 
Уроците и извънкласните дейности, основното свободно време на много от 
непълнолетните, бяха значително намалени. Накратко, образователните 
центрове престанаха да бъдат основно пространство за социализация на 
учениците. И ефектът на доминото беше ясен: проблемите, свързани с 
психическото и емоционалното здраве на много ученици, се увеличиха. Те 
са имали много време да бъдат сами, някои не са използвали добре 
социалните мрежи и това им е навредило. Те са загубили навиците за учене 
и сън, както и постоянството и усилията в академичните среди, и всички тези 
аспекти са повлияли на психичното им здраве. 
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В своя труд „Въведение в психологията на здравето“ (1999), Ф. Моралес 
посочва: 

“Здравият индивид е този, който има добър баланс между тялото и ума си и 
е добре приспособен към своята физическа и социална среда; напълно 
контролира своите физически и умствени способности, може да се 
адаптира към промените в околната среда (при условие, че не надхвърлят 
нормалните граници) и допринася за благосъстоянието на обществото 
според способностите си. 

Много психични разстройства се развиват в детството. Това   е период, през 
който настъпват много   физически и психологични промени. Трябва да се 
отбележи, че до 20% от децата и юношите имат едно или повече 
диагностицирани психични разстройства, което изисква особено внимание   
към поведението, чувствата, нагласите... 

Наясно сме, че темата за психичното здраве днес все още е табу на места 
и е пълна със стигма, затова или не се говори, или се говори насаме, 
защото от детството ни   сме научени да не говорим за това. 

Ако и учителите, и учениците са образовани по въпросите на психичното 
здраве, ще бъде много по-лесно да се потърси и даде помощ, когато е 
необходима. Когато учителите разбират нуждите на своите ученици, те са 
по-подготвени да ги подкрепят. Това означава да включат в някои часове или 
извънкласни дейности с   темата за емоционалната интелигентност (EQ). 
Подготвени ли сте за това? 

Имайте предвид, че нашите предложения са за работа със здрави деца, 
без диагнози. В случай, че в класа ви имате   ученици с диагноза, трябва да 
действате и да организирате своята класна стая и дейности по специален 
начин, за да отговорите на техните специални нужди. 

 
Емоционална безопасност 

Какво разбираме под емоционална безопасност? Емоционалната 
безопасност в училищата се отнася до това колко сигурно се чувства 
ученикът, когато изразява емоциите си в училище. Това предполага, че 
учениците трябва да се чувстват сигурни и уверени, докато изразяват себе 
си и поемат предизвикателства, които ги насърчават да опитат нещо ново. 
Емоционално безопасна учебна среда може да бъде постигната чрез 
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превръщането на социалното и емоционалното образование (СЕО) в 
съществена част от образованието. СЕО е процесът, чрез който децата и 
възрастните придобиват знанията, нагласите и уменията, от които се 
нуждаят, за да разпознават и управляват своите емоции, да чувстват и 
показват съпричастност към другите, да установяват положителни 
взаимоотношения и да вземат отговорни решения. СЕО може да поддържа 
условия за принадлежност и емоционална безопасност, когато училищата 
отговарят на перспективите и нуждите на учениците, утвърждавайки пълната 
идентичност на учениците и насърчавайки структури, които създават 
предвидимост и последователност. Компетентността в използването на СЕО 
умения се насърчава в контекста на безопасна се чувстват ценени, 
уважавани и свързани с ученето и ангажирани с него.  

За да се чувстват емоционално сигурни, учениците се нуждаят от учители, 
които отговарят на техните нужди. Отзивчивостта се основава на 
отношенията на доверие между учителя и учениците и разбирането за 
начина, по който учениците преживяват живота в класната стая (Darling-
Hammond et al, 2017; Steele and Cohn-Vargas, 2013). 

За да развият среда на отзивчивост и толерантност, учителите могат да: 

 

 

 

 

Във връзка с тези точки би било по-безопасно, ако задачите в упражненията 
са проактивни, така че учениците да започнат да говорят или пишат за 
някого, например от избрани снимки, а не директно за себе си. 

Провеждат редовни проучвания средучениците, за да получат обратна 
връзка относно дейностите в класната стая, обучението и климата.

Планират  индивидуални срещи, за да чуят внимателно отделнитя ученици 
като индивиди.

Поканят учениците да напишат свое резюме, което изследва тяхната 
личност и описва как миналите преживявания са оформили усещането 
им за себе си.

Участват в професионално обучение, което подпомага изграждането на 
взаимоотношения. 
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Справяне с пристъпи на паника/криза по време на училище 

Трябва да се отбележи, че емоциите почти не реагират на логически 
разсъждения и при промяна са много по-чувствителни към други 
допълнителни емоции и към нашите нагласи. С други думи, когато имате 
срещу себе си много развълнувано дете ще бъде много по-полезно да 
покажете подходящо отношение от това, което ще кажете. Това не 
означава, че думите не са важни, но те помагат само ако са в съответствие 
с нашето поведение.    

Какво е паническа атака? Паническите атаки са внезапни състояния на 
силен страх или безпокойство. Често  могат да се случат по време на 
критични ситуации, но е важно да запомните, че преминават. Ключът е да 
останете спокойни и да дишате.  

Пристъпът на паника може да се случи и без видима причина и лицето може 
да има внезапни и интензивни физически симптоми, които могат да 
продължат 10 до 20 минути. Симптомите могат да включват: 

 

 

 

 

 

 

 

 

сърцебиене или болка в гърдите (усещане като сърдечен удар)

задух

замаяност, горещи вълни или втрисане

гадене

изпотяване, треперене или изтръпване на пръстите на ръцете или краката

чувство на загуба на контрол или страх от смърт или други нереалистични 
мисли
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Няма магическа формула за справяне с дискомфорта или паниката на 
дете или юноша, но пред възможни емоционални реакции, които можем 
да открием, си струва да се има предвид, че в тези ситуации е много по-
ефективно да позволите и споделите изразяването на дискомфорт с 
разбираща нагласа, отколкото да   се опитвате да отклонявате вниманието, 
да потискате или блокирате емоциите.  

Във всеки случай е по-добре да оставите разсъжденията и обясненията за 
по-късно, когато емоцията е преминала или се е успокоила достатъчно, 
така че детето да е отново диалогично и възприемчиво към словото.  

Този процес може да се обобщи със следните понятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Активно и съпричастно/емпатийно слушане 

След дълъг период на предимно виртуално учене, когато учители и ученици 
се върнат в класните стаи, те трябва да изградят нова връзка и това е 
основно, ако искаме учениците да комуникират ефективно и да работят в 
сътрудничество. 

Желанието на ученика да слуша в класната стая „е маркер за 
емоционална регулация“, потвърждават Frey, Fisher и Smith (2019). „За 
съжаление,   много ученици предпочитат да говорят отново, вместо да 
слушат“ (стр. 102). 

Учителите могат да моделират ефективни умения за слушане, но нищо не 
може да замени практикуването на тези умения в класната стая между 
съучениците си, започвайки с двойки. 
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Какво означава да си активен и съпричастен слушател?    

Вижте тази диаграма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.educationcorner.com/active-listening-skills-
education.html  

 

Huitt, W. (2009) казва: 

„Съпричастно слушане е обръщане на внимание на друг човек с емпатия 
[емоционална идентификация, състрадание, чувство, прозрение]. Един 
основен принцип е да се стремите да разберете, преди да бъдете 
разбран. Друг основен принцип е да се свържете емоционално с друг 
човек, като същевременно се опитвате да се свържете когнитивно. Една 
отлична техника, която помага на човек да се свърже когнитивно, се нарича 
„активно слушане“, при което повтаряте обратно към човека какво мислите, 
че той или тя е казал, за да сте сигурни, че разбирате. Техника за 
емоционално свързване е да попитате как се чувства човекът относно 

https://www.educationcorner.com/active-listening-skills-education.html
https://www.educationcorner.com/active-listening-skills-education.html
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ситуацията или може би да направите изявление за това как смятате, че се 
чувства той. „ 

 

Как можете да бъдете активен и съпричастен учител слушател? 

За да поддържате активно и емпатийно слушане, имайте предвид следните 
препоръки: 

• Благодарете на детето за доверието, че се опитва да   съобщи какво 
се случва с него. 
 

• Предложете подходящо времето и място за разговор. 
 

• Не съдете и не прекъсвайте. Старайте се да  накарате детето да се 
почувства разбрано и подкрепено. Създавайте условия, които 
насърчават диалога, където детето може да   споделя преживявания 
без да бъде оценявано и критикувано.   Подходящи са местата за 
отдих, където ще бъде важно да се насърчават събирания, театрални 
дейности, композиране на собствени песни и т.н. 
 

• Изслушвайте   внимателно, оставяйте децата да говорят и помнете, че 
те не винаги ще изразят себе си в момента, в който решим да 
разговаряме с тях, или ще ни кажат каквото очакваме. 
 

• Винаги се опитвайте да разберете дискомфорта от гледна точка на 
човека, който го изразява, а не от собствената позиция. 
 

• Избягвайте да предлагате преждевременни решения, да отговаряте 
преди да сте изслушали или да използвате изрази като „Със 
сигурност няма такова нещо“, „Аз не бих се поколебал да...“, „Не 
съм, изобщо не съм съгласен с...“, и т.н. 
 

• Използвайте изречение за подкрепа на изразяване на чувства, когато 
е трудно за детето да говори за тях „Ако бях на твое място, щях...“ 
 

• Дори да не сме помолени, трябва да обърнем внимание, ако 
установим лошо настроение или лошо поведение. Търсим различни 
моменти и пространства през целия ден, когато не са със съученици, 
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за да ги попитаме как са. Ако децата са малки, добре е да си 
помагаме с приказки или чрез символна игра или рисуване, тъй като 
те са добри инструменти за разбиране и изразяване на емоции. 
 

• Насърчавайте децата   да търсят помощ, ако са в трудна ситуация. 
Напомняйте им, че да поискат помощ е нещо смело и интелигентно. 
 

• Поддържайте отворен и доверен канал за комуникация, за да 
продължите да говорите в друго време, ако в този момент те не 
желаят. Добре е да бъдете уважителни и да се съгласяваме, когато 
искат да спрат да говорят за нещо. Можем да им кажем, че ще 
говорим за това отново друг път. 

 

o Сдържаност и спокойствие 

Да можеш да се успокоиш, когато емоциите се взривяват – или да се 
саморегулираш – е усвоено умение и не е проста процедура. Подобно на 
начина, по който учим детето да завързва обувката си, след като е 
придобило фините двигателни умения за това, след като мозъкът на детето 
е готов за развитие на саморегулация, то може да научи различни стратегии 
и начини, които работят добре за него. 

Но когато очите на детето се насълзят или получи пристъп на паника, как 
учителите да се справят с това? 

• Говорете с мек, спокоен тон на гласа и се опитвайте да го 
правите на нивото на очите на детето (седнали, коленичили). 
 

• Помогнете на детето да се отпусне. Уверете се, че има място 
(в класната стая, трапезарията, двора), където ще му  е удобно 
и може да си почине, ако е необходимо. 

 
• Практикувайте успокояващи дейности. Въведете техники за 

дишане и релаксация през целия ден и сред другите дейности, 
които се провеждат във времето за почивка. 

 



 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

87 

• Ако детето е дезориентирано и/или претоварено, позволете му 
да се отдели от групата и/или дейността в момента и 
предвидете подходящи неща., с които да се занимава. 

 
• Ако установим, че се страхуват да останат в училище поради 

страх от зараза или по други причини, също е необходимо да 
се справим с този проблем като се свържем със семействата 
им, за да ги накараме да осъзнаят, че с подходящите мерки за 
защита могат  да ходят на училище, да излизат, да се развличат 
в свободното си време и да споделят физически пространства 
със своите връстници и учители без опасност за тяхното здраве. 

 
• Що се отнася до страха, вместо да го чакаме да премине, за 

да се върнат децата отново към обичайните неща, по-добре е 
да се полагат усилия в  ежедневието постепенно, бавно и с 
уважение, но и решително. Даването на малко чувства на 
сигурност и автономност помагат страхът изчезва.  Не 
позволявайте на страха да ги блокира. 

 
• При подрастващи и тийнейджъри е необходимо да им 

оставите малко пространство, за да могат да бъдат сами (на 
тази възраст те обикновено започват да се срамуват от 
емоциите), но не прекомерно. Сега групата от връстници 
представлява техният най-голям източник на сигурност и 
удовлетворение. Това откриване на  собствената идентичност и 
на принадлежността към група е прекъснато от кризата с 
COVID-19. Ето защо е важно да улесните повторното свързване 
с тяхната група връстници в свободното време и да им 
предложите забавни и привлекателни алтернативи за връзка 
между тях чрез нови технологии, които трябва да бъдат 
насърчавани да се използват отговорно. 

 
• Също така, на младежите е добре да се  предложи 

перспектива, която им помага да се успокоят, като си спомнят 
предишна ситуация, в която са успели да управляват 
ефективно емоциите си. 
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o Изразяване на емоции 

Социалното емоционално образование е важен фактор при обучението 
на децата и младежите и като учител е вероятно да срещнете ученици с 

определени дефицити. В днешно 
време е ключово да   обучавате   
учениците си как да разпознават, 
управляват и изразяват здрави емоции 
и чувства или психологически 
проблеми. 

Като част от израстването децата 
редовно попадат в непознати 
ситуации, в които трябва да преговарят 
и да научават стратегии за справяне 
със света и хората. Това е начинът, по 
който те развиват емоционални и 
социални умения, които ще им 

помогнат да бъдат силни и здрави възрастни. Междувременно се случват и 
кризи и пристъпи на паника, които в училище е още по-трудно да управляват. 

 

За да избегнете и помогнете в тези ситуации, можете да следвате тези идеи: 

- За превенция 
o Ключът е да не оставяте децата да зациклят   в някаква 

конкретна емоция, а да ги стимулирате да изпитвате различни 
емоции толкова пъти на ден, колкото е необходимо. 

o Помогнете за идентифицирането и назоваването на 
емоциите, нещо, което вече може да се направи с деца над 2 
години. 

o Разрешавайте да   изразяват   страх, което е функционална и 
адаптивна емоция и която можем да преживяваме, без да 
губим контрол. И го разграничете от паниката, която е с по-
кратка продължителност, но която обхваща цялото тяло и може 
да доведе до парализа или бягство, което включва загуба на 
контрол, а в някои случаи дори и съзнание. 
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o Насърчавайте и улеснявайте учениците да преживяват, 
изразяват и споделят емоциите си, което им помага да ги 
регулират без да ги претоварват. 

o Редовното спортуване генерира много ползи за ума и тялото, 
но пандемията ограничи физическите активности. Затова би 
било добре да включите различни дейности през деня, които 
позволяват  повторно свързване със собственото тялото, с 
другите и практикуване на спорта като основна дейност за   
психичната стабилност на подрастващите. 

o Насърчавайте дейности, които генерират надежда, смях, 
усмивки и добро настроение като механизъм за изграждане 
на устойчивост. В свободното време можете да организирате 
много дейности с учениците, които създават добра групова 
атмосфера. 
 

- Съвети за справяне в кризисни ситуации 
o В кризисна ситуация всяка изпитана емоция е нормална. 
o Оставете недоволството и оплакването да се изрази, за да се 

излее   гневът, който е естествена и адаптивна емоция, за 
разлика от агресията, която може да е резултат от липса на 
самоконтрол на емоциите, деструктивна е и изисква 
корективни действия. 

o Улеснявайте   освобождаването на нервна енергия чрез игра, 
движение и артистично изразяване. Помогнете на децата да 
изразят чувствата си чрез игриви дейности. В пространството за 
свободното време има възможност за това чрез рисуване и 
използване на пластични материали, музика, танци и настолни 
игри. Например децата може да рисуват, пишат, моделират 
страховете си с пластилин и след това заедно да разгледате 
как могат да се справят с тях. 

o Насърчавайте ги да изразяват себе си, но без да ги насилвате. 
Ако видите, че по време на упражнение за динамично 
изразяване на емоции    част от групата не иска да участва, 
опитайте отново по- късно. Бъдете особено внимателни с  
юношите, за да не навлизате в личния им живот. Както 
споменахме, никога не трябва да ги насилвате да говорят. 
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o Утвърждаване и придружаване 

Паническите атаки са тежки преживявания и жертвите често се чувстват 
неудобно или засрамени от тях. Уверете се, че ученикът не се чувства 
стигматизиран от своите атаки, като покажете, че имате желание да 
говорите за това с него и се опитвате да разберете повече за това как се 
чувства и как можете да му помогнете.  

Колкото повече говорим за тези неща, толкова повече ги разбираме и 
толкова по-добре можем да помогнем. Освен това, колкото по-открит е 
един ученик относно своите паник атаки, толкова по-вероятно е той да се 
чувства уверен да каже на някого, когато усети ранните признаци на 
настъпваща криза, което ни дава по-добър шанс да можем да 
предотвратяване на нейната ескалация още в първия момент. 

Без значение е колко ирационален смятате, че е тяхната   реакция на дадена 
ситуация. Важно е да запомните, че опасността изглежда много реална за 
децата. Просто да им кажете да се успокоят или да намалят страха си няма 
да помогне. Но като им помогнете да преодолеят пристъпа на паника, 
можете да им помогнете да се чувстват по- спокойни от бъдещи атаки. 

Как можете да направите това? 

–    За превенция 

o За да помогнете на детето да изрази как се чувства, назовавайки 
своите усещания, мисли, опасения и т.н., е важно да утвърдите и 
легитимирате тези емоциите , без да омаловажавате тяхното 
значение. 

o Намерете моменти, за да обясните, че тъгата се появява 
естествено, когато ни липсва нещо или някой и ако плачем, това е 
нормално и ни помага да се чувстваме по-добре, точно както 
когато си спомняме щастливи моменти. Ако детето реагира с 
голяма раздразнителност, вместо да го игнорираме, можем 
нежно да коментираме, че разбираме, че е ядосано, но че този 
гняв също е естествен. 

o Обяснете, че има много начини да бъдеш ядосан, притеснен, 
тъжен или да плачеш без сълзи и че понякога черният хумор е един 
от тях. Можем да кажем на детето, че го разбираме и знаем, че е 
тъжно, ядосано или уплашено, за да му помогнем то да разбере 
по- добре как се чувства и да пренасочим поведението му. 
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o Поддържайте разумни и гъвкави графици, процедури и 
ограничения. Момчетата и момичетата се нуждаят от 
предсказуеми рутинни и предсказуеми правила, които им 
помагат да се организират и дават усещане за ред, контрол и 
сигурност. Окачете плакати с правилата и графиците, които ще 
следвате сутрин, следобед и по време на хранене. 

o В различните дейности, които се провеждат през деня, е добре да 
се опитате да включите положителни и продуктивни дейности, 
съобразени с тяхната възраст, които им позволяват да контролират 
дребните неща. Важно е да насърчавате и засилвате тяхната 
автономия при извършване на ежедневни дейности, като 
организиране на материала за дадена дейност, проверка на 
класната стая, преди всички да напуснат, проверка на 
техническите средства и т.н. Възлагането на малки отговорности 
ще укрепи тяхната самооценка и самочувствие. 

o Осигурете кът/специална стая в училището, където децата могат 
да отидат за известно време, ако се чувстват претоварени. Те 
трябва да разполагат със   материали за занимания, с които да се 
забавляват:   цветна хартия, книги, комикси, пъзели, възглавници (да 
се използват за почивка или за функционално канализиране на 
гнева и т.н.), символични предмети за предаване на страх 
(плюшени мечета, антистрес топки, боксова круша и др.). 

o Насърчавайте   децата да изследват какви дейности им помагат 
да се чувстват по-добре и да ги изпълняват (готвене, свирене на 
инструмент, четене, игра на топка   и т.н.), както и извършване на 
групови дейности за сближаване и насърчаване на контакта и 
времето с тяхната група връстници, спазвайки установените 
здравни мерки. 

o Имайте предвид, че символичните жестове позволяват 
емоционална обработка на ситуациите. Можете да обмислите 
организирането на сесия с любими песни, стихове или разкази на 
участниците и т.н. 

o Поддържайте благодарност и положително окуражаване към 
децата. 
 

Учениците до голяма степен се адаптираха към условията, наложени ни от 
пандемията, и издържаха на ограничения на мобилността, пространството 
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и взаимоотношенията. Те дори се справиха по-добре, отколкото ние, 
възрастните, сме си помислили, и трябва да сме много благодарни за 
техните усилия. Те трябва да знаят, че за нас, че са прекрасни хора. 

 
- За реакция при кризисни ситуации 
o Когато се чувстват обезсърчени или разтревожени, те могат да се 

споразумеят какво може да се направи, когато са такива, и какви 
дейности или игри ги мотивират и ги карат да преживяват повече 
положителни емоции. 

 
 
Как общуваме в емоционално сложни ситуации? 
В трудни моменти, когато имаме работа с дете или юноша в ситуация на 
емоционална нестабилност, е препоръчително да изберете думите, които 
най-добре помагат да сте съпричастни на дискомфорта им и да ги 
утешите. 

Следвайки логиката на съдържанието до тук, ви предлагаме следните 
препоръки относно използването на вербален език: 

 

НЕ ПОМАГА

•Бъди силен, не плачи. Справяш се 
много добре.

•Ще видиш как се случва всичко.
•Това ще те направи по-силен.
•Знам как се чувстваш. Това ще те 
направи по-добър човек.

•Има хора, които са по-зле.
•Да бъдеш ядосан и тъжен няма да 
помогне.

•Същото се случи и с други през 
последните седмици и ... време е 
да продължим напред.

•Нямаш причина да се държиш 
така.

•Не плачи повече.
•Не е нужно да се страхуваш.

ПОМАГА

•Много съжалявам за това, през 
което преминаваш.

•Разчитай на мен да поговорим.
•Сигурно той/тя  много ти липсва.
•Дори не мога да си представя 
какво преживяваш.

•Знам, че всеки ден е усилие.
•Хората не могат да си представят 
колко е трудно.

•Искаш ли да поговорим?
•Понякога се чувстваме зле дори 
без ясна причина.

•Плачи когато имаш нужда, направи 
го до мен.

•Да се страхуваме е нормално, но 
трябва да се опитаме страхът да не 
ни блокира.
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Прилагане на интервенции за емоционално учене: емоционално 
образование   

За да започнете с тази последна част, помислете върху следния въпрос... 
Как вашето училище/колеж предоставя мерки за укрепване на 
емоционалното здраве и благополучие?  

Предлагаме да използвате този въпрос за проучване и последващи 
дискусии на родителски срещи, на учителски срещи, в класната стая с 
ученици. Познавайки училищната реалност, бихте могли да приложите по-
добре интервенциите за емоционално обучение. 

Моля, използвайте контролния списък по-долу, за да генерирате идеи, да 
стимулирате дискусия относно случващото се във вашето училище и какво 
би било още по-добре, ако... 

Източник: Насърчаване на емоционалното здраве, благополучие и 
устойчивост. Помислете за тези насоки и какво можете да направите като 
учител: мотивация, интерес, стремеж, ценности и самочувствие, за да 
превърнете положителните емоционални учебни интервенции в реалност 
за вашите ученици. 

Ключ към оценката на NWC N= Все още не е започнато, W= Работи се за, C= 
Завършено (постигнато) 
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Програмите за социално и емоционално обучение (СЕО), когато се 
прилагат ефективно в училищата, могат да доведат до измерими и 
дълготрайни подобрения в живота на учениците. 

Учителите трябва да са наясно, че тяхното отношение е модел за всички 
ученици около тях и по-специално в ранното детско образование, когато 
децата работят чрез имитация. 

Трябва също така да се наблегне на разбирането на учениците, че 
индивидуалната работа е толкова важна, колкото и груповата, както и 
индивидуални и груповите емоции. 

Най-добрият начин за прилагане на емоционалното образование е първо 
да бъдете обучени как да разпознавате симптомите, как да се справяте с 
трудни емоции и т.н. и след това да го интегрирате в различните академични 
области, започвайки  още от ранното детско образование и   развивайки го 
напречно по време на различните курсове и нива. 
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В този смисъл емоционалната грамотност на учениците се превръща в 
образователно предизвикателство, пред което се изправят все повече 
колежи и училища чрез програми, в които емоционалното образование 
вече е интегрирано и се превръща в трансверсален фактор в 
образователния план на центровете. 

Отвъд разкриването на емоционалната вселена, в която всички ние сме 
потопени, емоционалната грамотност търси постигането на поредица от 
следните цели (Carpena, 2001; Vallés, 2000; Bisquerra, 2000): 

 

 

Насърчаването на придобиване на знания за емоциите в класната стая има 
за цел да се научим да бъдем умни, за да бъдем щастливи. Интелигентност, 
фокусирана от интегрална гледна точка, в която не само когнитивното 
измерение е важно, но също така трябва да се подхранва от 
емоционалните и поведенческите аспекти. С това имаме предвид, че е 
важно да се грижим не само за това какво и как трябва да изживеем всичко, 
което чувстваме. Върху нашето психологическо благополучие влияе и 
изразяването на чувствата заедно с това как трябва да обработваме 
информацията, която емоциите ни предават и накрая как ги управляваме. 

Идентифициране на случаи на лошо емоционално представяне.
.
Знание за това  какво представляват емоциите и как да ги разпознавате в 
другите.
Умение за класифициране на емоциите.

Модулиране  и управляване нивото на емоционалност.

Развиване на толерантност към фрустрацията/разочарованията на 
ежедневния живот.
Превенция на употребата   на психоактивни вещества и други рискови 
поведения.
Изграждане на устойчивост.

Възприемете положително отношение към живота.

Превенция на междуличностните конфликти.
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Освен това не само децата печелят от този процес на преподаване и учене, 
но и учителите и цялата образователна общност. Също така и родителите, 
ако искат и се опитват да окуражат децата си относно това, което са 
научили в клас. 

Възпитаването на афективност включва: 

a) Насърчаване на процесите на лично познание и приемане. Цел, за 
която допринасят програмите за Аз-концепция и Самооценка. 

б) Осигуряване на учениците съдържание и информация, свързани с 
ценности, нагласи и навици, които подобряват тяхното психологическо 
развитие. 

в) Предоставяне на примери за правилни действия при 
междуличностни конфликти с емоционален компонент. 

г) Насърчаване у учениците на чувствата за компетентност, сигурност 
и самоуважение. 

 

И как може това образование да бъде реалност? 

Могат да бъдат идентифицирани три широки категории СЕО интервенции: 

 

 

Подходи на училищно ниво за развиване на положителен училищен етос 
(дух, атмосфера), които също имат за цел да подкрепят по-голяма 
ангажираност в ученето.

Универсални програми, които обикновено се провеждат в класната стая 
с целия клас.

По-специализирани програми, които използват елементи на СЕО и са 
насочени към ученици със специфични социални или емоционални 
нужди.
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И като учител, какви действия можете да предприемате? 

Стъпки за действие за преподаватели: 

o Насърчавайте навиците за връзка между самите ученици и между тях 
и вас. Осигурете ежедневна връзка с другите, като използвате 
редовен график за комуникация 

o Създайте и приоритизирайте навици за физическо и психическо 
здраве за себе си и другите. Помислете за изграждане на навици за 
положителни и проактивни практики (напр. активно ангажиране на   
учениците в ученето с помощта на положителна обратна връзка за 
насърчаване на растежа). 

o Установяване на модел за разбиране и оценяване на психичното 
здраве и неговите предизвикателства. Всички училищни   служители 
трябва да споделят последователно послание, че грижата за 
психичното здраве е също толкова важна, колкото грижата за 
физическото здраве. 

o Използвайте подходи за социална, емоционална, поведенческа и 
образователна подкрепа за разпознаване на проблеми и 
реагиране. Повишете грамотността си по отношение на психичното 
здраве и разработете проучвателни кампании за търсене на 
признаци и симптоми на социални, емоционални и поведенчески 
нужди. 

o Организирайте добрите практики в интегриран континуум. Уверете 
се, че всички   ученици имат възможности за подобряване на своите 
образователни, социални, емоционални, поведенчески и физически 
резултати. 

o Обръщайте на внимание към специфичните нужди на рискови групи 
ученици. Разработвайте  конкретни стратегии за подкрепа на   
ученици, които са недостатъчно обслужвани и са изложени на 
непропорционално по-висок риск от преживяване на тормоз, 
дискриминация, предизвикателства за психичното здраве и бариери 
пред ефективна грижа за психичното им здраве поради расова 
и/или  етническа принадлежност, социално-икономически статус и 
принадлежност към LGBTQI+ групи. 

o Ангажирайте семейства и ученици. Установете двупосочна 
комуникация между училища, програми и семейства. 

o Помислете за подкрепа на специфични контексти. Защитни практики 
и стратегии за изграждане на устойчивост. 

o Идентифицирайте проблемите рано и се намесвайте колкото може 
по-бързо. Ранните интервенции, провеждани от общообразователен 
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училищен персонал за психично здраве, са свързани с подобрено 
представяне в образованието или развитието, намалена нужда от 
специално обучение, по-малко дисциплинарни сблъсъци, повишена 
ангажираност с училището и по-високи резултати при  завършване. 

o Съсредоточете се върху ефективните екипи. Лидерските екипи са 
ключови за прилагането на този вид рамка 

 

Заключение 

Интервенциите за емоционално учене в училищата и създаването на нова 
учебна среда за учениците са ключови аспекти за прилагането на 
подкрепящи и пълноценно взаимодействащи действия с младите хора в 
следепидемичната ситуация и новите реалности, в които живеят. 

Очевидно е, че информираността за психичното здраве е важен въпрос за 
всички преподаватели, които често са първата линия на защита на своите 
ученици. Професионалистите в областта на образованието признават 
въздействието, което психичното здраве на ученика има върху ученето и 
постиженията, и те осъзнават, че има много, което може да се направи, за 
да се помогне на ученици за добро психичното здраве. 

Освен това, интервенциите за социално и емоционално обучение (СЕО) 
искат да подобрят уменията на учениците за вземане на решения, 
взаимодействието с другите и   самоуправлението на емоциите, вместо да 
се фокусират директно върху академичните или когнитивните елементи на 
обучението. 

Учителите и учениците трябва да могат да разпознават признаците на 
развиващи се проблеми с психичното здраве и трябва да имат ресурси за 
управление на психични кризи, включително на риск от самоубийство или 
самонараняване. 

 



 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

99 

Източници 

Bisquerre, R (2000) Educación emocional y bienestar. Praxis 

Boal, A (2006) The aesthetics of the oppressed. Routledge 

Carpena, A. (2011). Emotional education in the classroom. Perspectiva Escolar, 
ISSN 0210-2331, Nº 351, 2011, p. 21-27 

Corsa, A.J. (2021) Empathy and moral education, theatre of the oppressed, 
and the laramie project Journal of Moral Education, 50 (2) (2021), pp. 219-232, 
10.1080/03057240.2019.1703658 

Chafouleas, S. (August 20 20). Four questions to ask now in preparing your child 
for school. Psychology Today. Retrieved [date], from 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/promoting-student-well-
being/202008/4-questions-ask-now-in-preparing-your-child-school 

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective Teacher 
Professional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute 

Dettore, E. (2002). Children’s emotional growth: Adults’ role as emotional 
archaeologists. Childhood education. 278-281. 

Figueroa-Sánchez, M. (2008). Building emotional literacy: Groundwork to early 
learning. Childhood education 84 (5) 301-304 

Frey, N., Fisher, D., & Smith, D. (2019). All Learning is Social and Emotional: 
Helping Students Develop Essential Skills for the Classroom and Beyond. ASCD. 

Huitt, W. (2009). Empathetic listening. Educational Psychology Interactive. 
Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved [date], from 
http://www.edpsycinteractive.org/topics/process/listen.html 

Morales, F (1997). INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD. 
Editorial UniSon y Secretaría General Administrativa de la Universidad de Sonora 

Peterson, C., & Biggs, M. (2001). “I was really, really, really mad!” Children’s use of 
evaluative devices in narratives about emotional events. Sex roles 45 (11) 801-
824. 

Steele, D. M., & Cohn-Vargas, B. (2013). Identity safe classrooms: Places to belong 
and learn. Corwin Press. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/promoting-student-well-being/202008/4-questions-ask-now-in-preparing-your-child-school
https://www.psychologytoday.com/us/blog/promoting-student-well-being/202008/4-questions-ask-now-in-preparing-your-child-school
http://www.edpsycinteractive.org/topics/process/listen.html


 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

10
 

Tayler, C. (2015). Learning in early childhood: experiences, relationships and 
‘learning to be.' European Journal of Education. 50: 2 retrieved from 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12117/full 

Valles, A (2000) Inteligencia emocional. Aplicaciones educativas. EOS (Instituto 
de Orientación Psicológica Asociados) 

Whorrall, J. &Cabell, S. Q. (2016). Supporting children’s oral language 
development in the preschool classroom. Early childhood educ J. 44: 335-341 

 

 

 

 



 
 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

10
 

 

 

 

IO2 Well-Be 
Ръководство за учители 

Проект ‘Well-Be’                                                   
(Подкрепа за емоционалното здраве, 

благополучие и устойчивост на учениците в 
условията на глобална криза) 

 

www.wellbeproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Консорциум Well-Be 

октомври, 2022 

http://www.wellbeproject.eu/

	- Преразглеждане на учебните програми и даване приоритет на учебните цели, като се вземат предвид ограниченията, като същевременно се осигури добър баланс между академичното обучение, социално-емоционалното обучение и психичното здраве.
	Подходящи подходи за взаимодействие и методи на преподаване/обучение

