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РОДИТЕЛ ПЕДАГОГ

ПСИХОЛОГ МЕД.ЛИЦЕ

ДЕТЕ



КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА ?

Съпротива на родителите на деца в норма, 
които не желаят да се говори открито за 
здравословните проблеми на “различните” 
деца.

Родителите на деца с епилепсия често крият 
здравословното им състояние. Страхуват се 
да не бъдат обект на подигравки.

Има неразбиране и съпротива на ниво 
възрастни = възрастни



НЯМА ПРОБЛЕМ!

Трудностите в училище са преодолими.
Учебното съдържание винаги може да 
се адаптира спрямо възможностите на 
съответното дете.
Не са важни академичните постижения 
на децата, а по-скоро качеството на 
живот.
Кое от наученото може да се приложи в 
живота.



А Н К Е Т А
Уважаеми ученици,
Целта на анкетното проучване, в което ви каним да участвате е да установи какво е вашето отношение към съученици с 

по-различно от общоприетото поведение в училище. Отделете няколко минути, за да я попълните. Информацията, която ще получим от 
вас, ще използваме, за да насочим усилията си за подобряване на микроклимата в училище.
Особено важно е искрено да представите мнението си.
Предварително благодарим на всички участвали!

ВЪПРОСИ:
Ако желаеш запиши своето Име:................................................................................................................................................. клас.
При преценка можеш да дадеш повече от един отговор.
1. Имаш ли в твоя клас ученик, който има по-различно поведение от останалите?
а\ да 
б\ не
2. Забелязал ли си какво разконцентрира твоят/твоята/ съученик/съученичка/?
а/ шумът в класа;
б/ лошото поведение на друг ученик в класа;
в/ когато някой го закача;
г/ няма причини;
д/ винаги е различно.
3. В какво се изразява по-различното му поведение?  Как се държи в отделните моменти от часа.
а\ пее
б\ скача
в\ вика
г\ ляга на чина
д\ проявява агресия
е\ употребява цинизми
4. Каква е твоята реакция, ако ученикът шуми в час?
а\ правя му шумно забележка
б\ правя му тихо забележка да се успокои
в\ изнервям се, но не реагирам
г\ не му обръщам внимание
д\ безразлично ми е 
е\ броя до 10-20 пъти да скача и му казвам да се успокои 
5. Знаеш ли при какви случаи съученикът ти става тревожен? Обяснил ли ти е някой как да постъпваш? Разкажи накратко.
............................................................................................................................................................................................................................................
6. Какво е твоето лично мнение за децата, които имат проблеми?
а/ приемам ги нормално  - като всички други деца;
б/ не ги приемам – пречат ни в училище;
в/ нямам мнение.
7. Би ли помогнал на детето с проблем?
а/ да, бих помогнал, за да ...................................................................................................
б/ не;
в/ нямам мнение



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АНКЕТИ
3 и 4 клас 7 КЛАС

 1.Всички деца срещат дете с 
епилепсия в училище.

 2.Преобладават отговори, че 
шумът и закачките от 
съучениците е причина за 
разконцентрирането.

 3.Децата дават различни 
отговори – проява на агресия, 
пеят, скачат, плачат.

 4.Преобладаващ отговор е, че 
децата правят шумно или тихо 
забележка.

 5.Децата научават в училище 
за епилепсията. В края на 4 
кл. ученикът е добре 
интегриран в класа и е 
създаден благоприятен 
психоклимат. 

 1. Всички деца срещат дете с 
епилепсия в училище.

 2.Преобладават отговори, че 
шумът и закачките от съучениците 
е причина за разконцентрирането.

 3.Децата дават различни отговори 
– проява на агресия, пеят, скачат, 
викат.

 4.Преобладават отговори, че се 
прави шумно или тихо забележка 
и не му обръщат внимание.

 5.Информация учениците 
получават от учител и родител.

 6.Преобладават отговори, че ги 
приемат като нормални деца.

 7.Биха помогнали, за да не се 
чувства детето изолирано.



ОЧАКВАШ НОВ УЧЕНИК В КЛАСА.
Ако можеш да избираш:
-преместен за лошо поведение;
-ученик с епилепсия.
Двамата, защото имат право на нов шанс.
С епилепсия, защото ще му помагаме.
С епилепсия, защото няма вина за 
състоянието.

С епилепсия, за да не се чувства изолиран.
С епилепсия, за  да живее в нормална среда.
Не мога да преценя.



ЗНАЕМ КАК ДА ПОМОГНЕМ 
НА ДЕЦАТА, НО КАК ДА 

ПОМОГНЕМ НА 
РОДИТЕЛИТЕ?



ПРЕПОРЪКИ!
 Индивидуална оценка на всички деца преди постъпване в 

първи клас.
 Психолози и ресурсни учители да работят с всички родители.
 Нормативно да бъде прието само едно дете със СОП, а 

общият брой на учениците в класа да се намали . 
 При забелязана промяна в поведението на ученика да се 

поисква консултация от лекар - специалист.
 Придружител (специалист –медицинско лице, социален 

работник, доброволец) да бъде с ученика през цялата седмица 
по време на всички часове.

 Обучение с цел интеграция, не повече от три часа в училище. 
За това време допълнително заплащане за учителите през 
цялата учебна година. През останалото време учениците да 
бъдат в специализиран кабинет със специалисти.

 Централизирано осигуряване на нагледни и помощни 
материали за работа на децата със СОП.

 Мотивирано предложение на децата за професионалното им 
ориентиране и право на избор за житейска реализация.



Благодаря за вниманието!

Йорданка Милушева
30.11.2011г.


