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Въведение 
Предназначение 

Този документ е разработен като придружаваща брошура към насоките на УНИЦЕФ за отваряне 
на училищата: Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19: 
Насоки за вземащите решения на национално, местно и училищно ниво 
(https://www.unicef.org/bulgaria/media/8326/file/BGR-ECAR-considerations-education-provision-
bg-latest.pdf.pdf). 

Документът е рамка, която има за цел да подкрепи училищата при възобновяване на учебните 
занимания през есента на 2020 г. Той се фокусира върху устойчивостта и как училищата, 
учителите и учениците могат да се справят със стресовите преживявания, несигурността и 
промяната, породени от пандемията. Устойчивите училища, персоналът и учениците да се 
завърнат след прекъсването на обучението и да се адаптират към новите норми и реалности на 
учебната 2020 – 2021 година. 

Тази рамка би била полезна на училищните директори, учителите и училищния помощен 
персонал, като и училищните психолози и социалните педагози. Документът може да ползват и 
представителите на Регионалните управления по образование, общинските структури по 
образование и целият преподавателски състав. 

Рамката приканва училищата да проучат въпросите как да планират отварянето на училището, 
като същевременно предоставя насоки за това как най-добре да отговорят на сегашната 
ситуация. Документът е организиран в четири основни области: 

• Достъп 

• Учене 

• Благополучие и психично здраве 

• Безопасни училища 

Отваряне на училищата и гарантиране, че всички деца и млади хора ще имат достъп до 
образование в безопасна среда, при спазване на препоръчаните мерки. Важно е ВСИЧКИ 
ученици да продължат образованието си, като бъдат подпомогнати да изградят свързаност с 
училището, емоционална устойчивост, приятелства и усещане за напредък в ученето.  

Тези четири области са в основата на устойчивите образователни системи, устойчивите училища 
и устойчивите личности. 
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Област 1: Достъп 
Проблеми и рискове 
Увеличаване броя на децата, които не се записват в училище. 

Карантината, затварянето на училищата, дистанционното обучение могат да доведат до 
загуба на мотивация за учене и някои деца да не продължават в следващия клас или 
образователната степен, да отпадат от училище или да предпочетат да учат неформално.  

Страх и нежелание у родителите да върнат децата си в училище, включително и недоверие в 
спазването на предложените от МОН и МЗ мерки  

Разходи за образование, които не позволяват на семействата да изпращат деца обратно в 
училищата; увеличаване на „детския труд“. 

Трудности при децата от уязвими групи в ползването на дигитални технологии, което им 
пречи да участват пълноценно в образователния процес и да наваксват с учебното 
съдържание.  

Допълнителна финансова тежест за учителите за ИТ оборудване, достъп до интернет и 
онлайн ресурси. 

Ограничаване достъпа до образование за децата със специални образователни 
потребности.   

Занижен контрол върху присъствието; слаб контрол върху ангажирането с образователни 
дейности.  

 
Приоритетен фокус: 

 
 
 Ангажиране на 

родителите и 
семействата 

при 
завръщането на 

децата в 
училище 

Гарантиране, 
че всички деца 
ще се върнат в 

училище, и 
превенция на 

отпадането 

 
Връщане на 
децата  към 
присъствени  

училищни 
занимания 

Разширяване 
достъпа на 

учениците и 
училищните 

екипи до 
технически 
средства и 
интернет 

Мониторинг на 
присъствието и 

участието по 
време на 

пандемията 
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Как може да се направи това? 

Ангажиране 
на родители и 
семейства 

◦ Какво послание отправи вашето училище към родителите в началото на новата учебна година? Как то достигна до тях? 
o Индивидуални съобщения към всеки родител, относно връщането на децата към присъствени училищни занимания. 
o Информация как вашето училище се е погрижило да намали рисковете от инфекция и да спази национално 

препоръчаните мерки. 
o Успокойте родителите, че правите всичко възможно, за да се сведат до минимум рисковете за здравето на децата им. 
o Разпишете ясна система, ако ученик, учител или член на персонала прояви симптоми на COVID-19 – как, къде, колко 

време трябва да бъде изолиран и как ще продължи обучението, така че да се осигури приемственост през това време. 
o Помолете родителите за подкрепа и им обяснете как най-добре могат да допринесат за спокойното връщане на децата 

в училище, като спазват правилата, споделят своите притеснения и подкрепят ученето на децата си. 
o Използвайте различна комуникация спрямо нуждите на различни семейства: срещи в училище, телефонно обаждане, 

писмо/имейл, превод или посредничество от съсед, послание през друг родител, медиатор или социален работник. 
◦ Как училище е ангажирало родителите преди пандемията? 

o Прегледайте как училище е ангажирало родителите в предишни години: Открийте какво е сработило добре? Какво не 
е сработило добре? Защо? Какво бихте могли да направите по различен начин, за да може да се достигне до най-
уязвимите семейства? Кой би могъл да ви помогне да се свържете с тях? 

o Организирайте среща „за по кафе“ за родители в училището. 
o Организирайте визита на родители в училището, за да ги запознаете с атмосферата и мерките. 
o Предложете семинари за родители по теми, които ги интересуват, включително срещи само за бащи или само за майки 

(може и онлайн събития). 
o Организирайте групи за подкрепа между самите родители. 
o Запознайте се с влиятелни членове на общността. 
o При необходимост провеждайте домашни посещения. 
o Работете с медиатори, лидери на общността, религиозни лидери, други родители или членове на общностите, за да се 

свържете с родителите. 
o Поддържайте връзка с професионалисти от социални услуги или други съответни служби, за да обсъждате възможни 

стратегии за ангажиране на родителите или да искате подкрепа за връзка със семействата, с които срещате 
затруднения. 
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Връщане на  
на децата към 
приствени 
училищни 
занимания  

◦ Как вашето училище може да помогнете на учениците да се свържат отново с него и да се възвърнат отношенията между 
учениците и между учители и ученици? 

o Организирайте телефонен разговор с учениците или индивидуални срещи с учителите преди началото на учебната 
година. 

o Включете учениците в украсяването на училището/класната стая, за да отпразнувате завръщането си в училище. 
o Директорът на училището може сутрин да поздравява родителите и учениците на входа, за да се почувстват добре 

дошли, както и да посети всеки клас поотделно, за да посрещне учениците и да обясни какви възможности за подкрепа 
предлага училището и как могат да получат достъп до тях. 

o Проведете проучване сред учениците за техните нужди, очаквания и идеи за подобряване на училищната среда и 
училищния климат. 

o Организирайте занимания в класната стая, за да могат учениците да се свържат по между си, да изградят приятелства, 
да увеличат максимално възможностите за подкрепа от партньори в класната стая. 

◦ Как вашето училище подкрепя учениците в преход, на които предстои постъпване в 1-ви, 5-и или 8-и клас, както и 
ученици, които са новозаписани в училището? 

o Проведете въвеждаща среща за нови випуски и за техните родители (представяне на училището, на екипа, на 
наличните извънкласни дейности, на наличната подкрепа, обяснение на правилата в училището, ценности, както и 
какво се очаква от учителите, персонала, родителите и учениците). 

o Дайте възможност на учениците да обсъдят своите притеснения при постъпване в 1-ви, 5-и и 8-и клас и в групи да 
говорят за негативните си мисли и притеснения. 

o Създайте приятелска система, при която учениците от по-високите класове да подкрепят новите ученици, за да ги 
разведат в училището и да ги подкрепят през първите месеци. 

o Предложете програми след часовете за деца, които са тихи, изолирани или отдръпнати и които трудно намират 
приятели. 

◦ Как вашето училище поддържа контакт с ученици през периоди на хибридно и дистанционно обучение (затваряне на 
училището, карантина…) 

o Учителите често говорят с учениците и показват, че са загрижени за тях (напр. видео съобщения, изпращане на имейли, 
телефонни обаждания…). 

o Създаване на рутинни срещи с учениците. Подканяйте учениците да се ангажират помежду си. Това може да стане чрез 
онлайн платформа за видеоразговори или чрез група в WhatsApp. Това може да е свързано, както с ученето, така и с 
това как се чувстват. Например учителите могат да използват техниката „Роза, шип и розова пъпка“, при която 
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учениците споделят своята роза (нещо положително, което им се е случило днес), шип (нещо по-малко позитивно) и 
розова пъпка (нещо, което очакват с нетърпение в бъдеще). 

o Помислете как учениците могат да напишат благодарствени съобщения или да нарисуват картини за съученици, с 
които нямат връзка. Рисунките и съобщенията могат да бъдат изпратени по пощата или доставени до дома на детето от 
съученици, с които са съседи, учители, медиатори или други членове на общността. Насърчете учениците, изолирани 
вкъщи, да изпращат обратно писма или рисунки до класа. 

o Настройте pen-pal или phone-pal системи, при които ученик в класа е отговорен за изпращане на имейл или телефонно 
обаждане до съученик, който е в карантина у дома. 

o Партнирайте си с по-големи ученици, медиатори, неправителствени организации или членове на общността, за да се 
свържете с ученици, които не посещават училище по-дълго време. 

Гарантиране, 
че всички 
деца ще се 
върнат в 
училище, и 
превенция на 
отпадането 

◦ Как вашето училище осигурява завръщането на всички ученици? 
o Съставете списък на учениците, които би трябвало да постъпят през настоящата година или да се завърнат в училище 

след затварянето през март (включително новозаписаните ученици). 
o Ако някое от децата не се върне в училище, свържете се със семейството и установете дали детето посещава друго 

училище. Проверете информацията и в другото училище. 
o Ако детето не е в което и да е училище, направете домашно посещение, за да разберете защо детето не посещава 

училище и да определите мерки за подпомагане завръщането на детето. Можете също така да информирате екипа за 
обхват, за да получите подкрепа. 

o Обсъдете с детето и семейството, за да разберете ситуацията и да оцените техните нужди. Обяснете, че в интерес на 
детето е да дойде на училище. Успокойте родителите, като представите мерките за здраве и безопасност във вашето 
училище. Когато е необходимо, информирайте родителите за съществуващите помощи и социални възможности и ги 
насочете към центрове за работа или социални служби. Уредете осигуряването на безплатни училищни пособия, 
учебници, храна и транспорт, където е необходимо. Обяснете как училището ще подпомага благосъстоянието на 
децата в този труден период и как учителите ще приветстват учениците в класа и ще подкрепят техните индивидуални 
потребности от учене. Опитайте да създадете система за менторство, като прикрепите възрастен, който да се грижи 
или да съветва детето в училище. Осигурете на детето достъп до извънкласни дейности. (Виж Инструменти 1, 
Инструмент 2, 3, 5). 

o Работете с медиатори и обществени организации в подкрепа на завръщането на всяко дете в училище. 
o Назначете координатор (ръководител на случая), който да поддържа връзка със семейството, детето и други 

заинтересовани страни и да разработва и наблюдава дейностите, организирани за връщането на детето в училище. 
Повечето училища имат планове за превенция на отпадането, така че семейството, детето и всички училищни 
служители да са наясно какво да направят, за да подпомогнат завръщането на детето в училище. (Виж Инструменти 6) 
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o Работете с общината и образователните медиатори за идентифицирането на ученици, които са се завърнали от 
чужбина, но не са записани в училище. 

◦ Как вашето училище се грижи всички ученици да продължат образованието си? 
o Създайте списък на учениците, които може да са изложени на риск от отпадане. Това са деца с голям брой отсъствия; 

ниски резултати от обучението; ученици, които не са били в състояние да участват в дистанционно обучение по време 
на затварянето на училищата; ученици, които изостават много в сравнение със съучениците си; ученици, които са 
изправени пред предизвикателни лични или семейни обстоятелства поради пандемията от COVID-19 или по други 
причини (здравни, социални, икономически и др.). (Виж Инструмент 7)  

o Обсъдете ситуацията със семейството и ученика (вж. по-горе). 
o Предложете мерки в подкрепа на учениците, за да останат в училище. Това може да включва подкрепа за ученето, 

социална или икономическа помощ, подкрепа за благосъстояние и др. (Виж Инструмент 4)  
o Съдействайте си с Екипа за обхват на децата в риск, образователни медиатори, общини, неправителствени 

организации и други заинтересовани страни в общността за подкрепа на семейството с цел детето да остане в 
училище. (Виж Инструмент 5)  

◦ Как във вашето училище събирате, анализиране и докладвате данни за децата, които не се връщат на училище? 
o Какви данни събирате за деца, които не са се върнали на училище? 
o На кого трябва да съобщите за случаи на деца, които не са се завърнали в училище? 
o Какво ви показва информацията за отпадналите ученици или такива в риск от отпадане. Можете ли да очертаете 

техния профил (възраст, пол, клас, увреждане, история на образованието, лични и семейни обстоятелства)? Има ли 
модели на семейство, възпитание, принадлежност, начин на учене, които да обуславят риска от отпадане? Кой трябва 
да е наясно с тези модели? Как тези модели могат да ви помогнат да планирате по-добре своите интервенции? 

o Какъв механизъм за наблюдение и оценка ползвате, за да прецените кое работи най-добре за предотвратяване на 
отпадането и подобряване на ангажираността на учениците в училище? 

Разширяване 
достъпа на 
учениците и 
училищните 
екипи до 
технически 
средства и 
интернет 

◦ Каква информация събира вашето училище, за да помогне на ученици и служители по време на възможни периоди на 
дистанционно обучение, като например карантина? 

o Съставете списък на всички ученици (чрез въпросник или разговор с класните ръководители), които нямат достъп до 
компютър, мобилен телефон, интернет или електричество у дома или чиято достъпност е ограничена поради 
увреждане, липса на помощни технологии, липса на подкрепа или поради ограничен брой устройства/данни за 
семейството, достатъчно пространство за учене у дома (бюро, стол, светлина, тишина). 

o Съставете списък на персонала, който няма достъп или има ограничен достъп до компютри/интернет/мобилни 
телефони. 

◦ Какви възможности проучва вашето училище, за да увеличи техния достъп до технологии? 
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o Предоставете списъци на организации, които могат да осигурят ИТ оборудването, достъпно за обществеността 
(библиотеки, интернет кафенета, младежки центрове, неправителствени организации, общинска служба…); 

o Осигурете по-голям достъп до училищната компютърна зала (допълнителни часове); 
o Създайте механизъм, чрез който учениците и/или персоналът могат да заемат училищно ИТ оборудване, когато са в 

карантина; 
o Обърнете се към бизнеса за предоставяне на ИТ оборудване; 
o Мобилизирайте общността да подкрепя ученици и учители с ИТ оборудване (дарения, временно предоставяне); 
o Партнирайте си с фирми, филантропи и неправителствени организации, за да осигурите ИТ оборудване, свързаност и 

интернет за учениците и персонала; 
o Ако е възможно предоставете на персонала ваучер за интернет или достъп до ИТ оборудване. 

◦ Какви възможности проучва вашето училище, за да увеличи достъпа на учениците до място за учене? 
o Клубове за домашна работа в общността (НПО, община, семейни служби, младежки клубове). 
o Възможност да останат в училище след час, за да учат и да пишат домашни. 
o Популяризиране на групи за подкрепа от връстници в училище, в домовете на учениците и/или онлайн. 

Мониторинг 
на 
присъствието 
и участието по 
време на 
пандемията 

◦ Как вашето училище адаптира системата си за мониторинг на отсъствия, за да отрази карантина и дистанционно 
обучение? 

o Гарантиране, че учениците няма да бъдат наказвани, когато се налага да се самоизолират у дома. 
o Мониторинг на посещаемостта при дистанционно обучение чрез данни за влизане в онлайн обучение, участие в 

онлайн клас, организиран от учителя, участие в дистанционна дискусия (WhatsApp, имейл, телефон, Zoom, Teams…). 
o Мониторинг на ангажираността с обучението, а не на посещаемостта, чрез разговор по телефон и имейл с детето и/или 

родителите, подаване на задание или снимки на проект (по имейл, поща…), дневници за дистанционно обучение 
(дневник, попълнен от ученика и/или родителите), разговори с неправителствени организации и доброволци, 
работещи с деца в общности с ограничен достъп до технологии. 

◦ Как вашето училище информира родители и ученици за отчитането на промените в начина на присъствие и участието в 
обучението? 

o Писмо, насоки за родители и ученици; 
o Срещи с родители/ученици; 
o Резюме, направено от всеки класен ръководител; 
o Информиране на медиатори, социални служби или общински персонал, работещ с деца и семейства. 
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Инструменти за област 1: Достъп 

Инструмент 1: Общи принципи за ангажираност на родителите 
По-долу са дадени общи принципи за ангажираност на родителите, идентифицирани в 
литературата. 

Съвети за ангажиране на родителите на ученици с риск от отпадане или „труднодостъпни“ 
родители 

• Отнасяйте се с уважение и достойнство към родителите и семействата 
• Отнасяйте се към родителите като към равни, споделяйте вземането на решения с тях 
• Бъдете честни с родителите 
• Демонстрирайте своята ангажираност към родителите и техните деца (Turnbull et al., 

2014) 
• Диференцирана стратегия за участие на родителите, признаваща разнообразието от 

нужди и подходи (Downes, 2014) 
• Променяйте стратегиите за ангажиране, когато не работят 
• Поставяйте ясно проблемите 
• Убеждавайте, че училището работи за най-добрия интерес детето и винаги е готово 

да помогне 
• Последователност в комуникацията с родителите и семейството 
• Даване на обратна връзка към родителите, когато нещата вървят добре, така че 

комуникацията с училището да не се свързва само с негативно поведение или лошо 
образователно представяне на децата им (Ofsted, 2008, Turnbull et al., 2014) 

• Емпатия 
• Надграждане върху силните страни на семействата, а не върху проблемите (Barrett, 

2008) 
• Предоставяне на информация за различни местни услуги за ползване от семействата 
• Преводи, служители за връзка между училищата и общността (или образователни 

медиатори) и информация за образователната система, особено за родители 
мигранти и етнически малцинства. 

Източник: Адаптиран от УНИЦЕФ 2017 

Source: UNICEF Europe and Central Asia (2019) Schools Can Do It! Regional Training Modules on School Dropout 
Prevention. Module 5: Parental Engagement. Geneva: UNICEF Regional Office for Europe and Central Asia. 
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Инструмент 2: Как да проведете домашно посещение? 

Ако защитните мерки, свързани с COVID-19, го позволяват, домашни посещения може да се 
провеждат, за да се установи защо ученик не е записан в училище или не посещава училище и да се 
пристъпи към бърза оценка на нуждите, на базата на които училището и екипът за записване ще 
разработят мерки, съвместно със семейството, за да подпомогнат завръщането на детето/юношата в 
училище. 
По време на домашното посещение: 

• Представете се; 
• Обяснете контекста и целта на посещението; 
• Уважавайте физическото дистанциране, носенето на маски и други защитни мерки, 

свързани с COVID-19, и се срещайте навън, когато е възможно; 
• Задавайте въпроси на родителите/полагащите грижи за детето лица, за да съберете 

информация за причините, поради които детето не ходи на училище, и за други фактори, 
влияещи върху образованието на детето; 

• Повишавайте осведомеността на родителите относно важността на образованието и 
многобройните ползи за децата, тяхното бъдеще и техните семейства; 

• Уверете отново семействата в спазването на защитните мерки, предприети от училището, и 
обясните каква подкрепа има за учениците, за да наваксат с ученето си; 

• Предоставете информация на семействата за наличните услуги (жилища, заетост, обучение, 
социални услуги, услуги за деца, семейства и млади майки) и механизми за подкрепа за 
подпомагане на записването на децата; 

• Припомнете задълженията на родителите/полагащите грижи лица към образованието на 
техните деца, ако е необходимо; 

• Проучете, обсъдете и договорете възможни решения/мерки, които да помогнат на детето 
да се върне в училище; 

• Завършете посещението като: 
o обобщите дискутираното; 
o отново припомните всяко решение, взето така, че всички да са съгласни; 
o изясните каква информация (ако има такава), получена от посещението, ще бъде 

споделена с кого и с каква цел (напр. социални услуги); 
o обясните какво ще се случи след посещението; 
o дадете данни за контакт на член на екипа за записване в училище или на координатор 

в училището; 
o благодарите на семейството и детето за отделеното време. 

Съвети за установяване на добри отношения с родителите: 

• Бъдете уважителни, вежливи и неосъждащи. 
• Говорете с прост и ясен език. 
• Признайте предишния негативен опит на семействата от взаимодействието с властите. 
• Бъдете активен слушател. 
• Бъдете отворени и прозрачни по отношение на проблемите. 
• Покажете, че работите за най-добрия интерес на детето и че институциите са готови да 

помогнат. 
• Напомнете им за техните задължения, като същевременно осъзнаете предизвикателствата, 

пред които могат да се изправят. 
• Демонстрирайте осъзнатост и уважение към различни култури и зачитане на обичаите. 
• Свържете се с тях, за да им съобщите и добри новини, не само за да говорим за проблеми. 
• Бъдете търпеливи: изграждането на взаимоотношения отнема време. 

Source: UNICEF and Ministry of Education of Bulgaria (2018) Guidelines for Enrolment Teams. UNICEF 
Bulgaria. 
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Инструмент 3: Пример за въпроси, които да зададете на родителите и 
полагащите грижи лица 
За домакинството: 

• Можете ли да ми кажете кои са членовете на вашето семейство? 

• Колко деца живеят във вашия дом/къща? На колко години са? Кой ходи/не ходи на училище? 

Причини детето да е извън училище: 

• Можете ли да ми кажете защо детето ви не идва в училище? 

• Каква е основната причина детето ви да не ходи на училище? Има ли някакви други причини, 
поради които детето ви не ходи на училище? 

• Било ли е детето ви някога в училище? Къде и за колко време? Кога и защо детето ви е 
отпаднало от училище? 

• Вашето дете имало ли е скорошни заболявания? Имате ли притеснения относно здравето на 
детето си? 

Връщането на децата в училище: 

• Какво трябва да се случи, за да може детето ви да се върне в училище? 

• Какво сте опитвали в миналото, за да върнете детето си в училище? Какво проработи? Какво не 
проработи и защо? 

• Какво можем да направим, за да ви помогнем да доведете детето си в училище? 

• Може ли някой друг да ви помогне да заведете детето си на училище? 

• Какво иска да прави детето ви в бъдеще? Знаете ли какви квалификации или умения ще му 
трябват? 

• Как би изглеждал успехът за вашето дете? 

Проблеми: 

• Имате ли притеснения/тревоги/семейни проблеми, които бихте искали да споделите? 

• Има ли нещо, за което ще ви е необходима помощ (напр. достъп до социални помощи и др.)? 

Source: UNICEF and Ministry of Education of Bulgaria (2018) Guidelines for Enrolment Teams. UNICEF 
Bulgaria. 

Инструмент 4: Списък на мерките за подпомагане посещаването на училище 
и предотвратяване на отпадането 
 

Справяне със социално-икономическите нужди 

• Безплатен училищен транспорт 
• Безплатни училищни хранения/закуски 
• Безплатни учебници 
• Стипендии 
• Социални помощи, помощи за инвалидност, жилищни помощи, обезщетения за безработица 

и др. 
• Препращане към социални услуги (за обезщетения) 
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• Препращане към НПО/местни служби, грижещи се за социално подпомагане и услуги 
• Информация за родители за центрове за работа, насочване към центрове за работа 
• Дейности за набиране на средства (дрехи, училищни пособия и др.) 

Справяне с негативното отношение към училищата, страховете и мотивацията 

• Стратегии „Добре дошли в училище“ за нови ученици и родители, които включват: 
представянето на училището и персонала, посещение на училището, номиниране на член на 
училищната общност, който да служи за връзка със семейството, персонална среща със 
семейството и ученика при пристигането им и т.н. (вижте Област 3 за повече информация 
относно училищния преход). 

• Стратегии „Добре дошли отново в училище“ (за ученици, които често отсъстват), като 
например: взимане на допълнителни часове по предметите, наваксване с домашните, 
наставник от връстници и др. 

• Извънкласни дейности, базирани в общността, включително спорт. 
• Наставничество от член на училищния персонал, представител на общината, членове на 

общността от местни асоциации, благотворителни организации или други утвърдени членове 
на общността. 

• Обучения за комуникативни умения, разрешаване на конфликти, управление на гнева 
(обучение в училище или в общността). 

• Насоки и консултиране (в училище или в общността). 
• Стажове по интереси. 
• Познаване умения за работа с местни мигранти или бежанци, индивидуално или в групи. 

Разглеждане на проблеми с присъствието 

• Редовно наблюдение на отсъствия и закъсненията  
• Автоматично SMS уведомяване на родители и ученици веднага щом настъпи бъде отчетено 

отсъствие 
• Систематично обаждане до родителите 
• Поздрав с назоваване по име всеки ден 
• Назначаване на служител в училището за проследяване на хронични отсъствия 
• Договор за посещение на ученик-родител-училище (Приложение 3) 
• Стратегии „Добре дошли отново“ за често отсъстващи ученици (взимане на допълнителни 

часове по предметите, наваксване с домашните, наставник от връстници, планиране на 
тестове и др.) 

• Ученическо портфолио (за сезонни и други мигранти), представящи какви теми на учебната 
програма е обхванал ученикът, какви компетенции са придобити или се нуждаят от 
укрепване, образци от учебната работа 

• „Училищен автобус“, който взема децата на път за училище, за да се осигури посещаемост и 
навременно започване (водене от училищния персонал, членовете на общността или по-
големите ученици) 

• Целева подкрепа за юноши, особено бременни момичета и млади майки, както и за млади 
бащи. 

Отговаряне на учебните нужди 

• Високи очаквания към всички ученици от учители 
• Участие на учениците в разработването, планирането и наблюдението на собственото им 
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учене 
• Диференцирана педагогика и индивидуализирано обучение в класната стая 
• Седмично наблюдение на напредъка в обучението от учители или друг училищен персонал 
• Езикови уроци за ученици, чийто майчин език се различава от езика на обучение 
• Допълнителни класове (коригиращи) или подкрепа за учене в малки групи 
• Допълнителни часове, летни класове, допълнителна подкрепа около времето за изпит 

(организирани от училища, от неправителствени организации, от библиотеки, от местни 
групи, общини и т.н.) 

• Осигуряване на достатъчно учебни дейности по всеки предмет за сезонни мигранти 
• Обучение и коучинг на умения: учене за учене, самоорганизация, мотивация и др. 
• Планове за академичен преход преди и след образователна степен, особено между 

началното и прогимназиалното и между прогимназиалното и гимназиалното образование (за 
повече информация вж. Модул 6 от Модулите за превенция на отпадането на УНИЦЕФ) 

• Клубове за домашна работа и други услуги след училище, независимо дали са в училище, или 
в общността (НПО, библиотеки, пенсионерски групи и др.) 

• Работа с родители по фамилни учебни дейности, независимо дали са в училище или в 
общността 

• Кариерно ориентиране 
• Индивидуален учебен план. 

Разглеждане на проблеми с поведението 

• Положителен училищен климат и култура на включване 
• Учителите поздравяват, хвалят, грижат се и изслушват учениците 
• Политики и процедури за реагиране на проблеми с дисциплината – позитивна дисциплина 
• Позитивни стратегии на поведение 
• Разпознаване на добро поведение (обратна връзка, награди, насърчение) 
• Зони за изчакване (за да може ученикът да си почине, преди да се върне в клас) 
• Предаване на очакванията за отношението/поведението на учениците към родителите и 

учениците 
• Извънкласни дейности в училище, включително спорт; 
• Схеми за наставничество, независимо дали е наставничество от връстници (по-възрастен или 

от същия клас), или наставничество от възрастни (учители, членове на общността от местни 
асоциации, бизнесмени и предприемачи, благотворителни организации или добре 
установени членове на общността) 

• Програми за връстници/медиация; 
• Обучение и коучинг на умения: комуникация, разрешаване на конфликти, управление на 

гнева, преговори, поставяне на цели и др. Обучението може да е част от учебна програма или 
да се провежда като извънкласни или клубни дейности; 

• Седмично/ежедневно наблюдение на поведението; 
• Договор за поведение ученик-родител-училище (вж. Приложение 3); 
• Ориентиране и консултиране; 
• Подкрепа на млади хора в конфликт със закона (наставничество, чатове, програми в 

общността); 
• Подкрепа за психично здраве и насочване към помощ. 

Отговаряне на социално-емоционалните нужди на благосъстоянието 

• Положителен и приобщаващ училищен климат; приобщаващи училищни и класни практики 
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• Учителите поздравяват, хвалят, грижат се за учениците и ги изслушват 
• Положителни взаимоотношения между учители и ученици 
• Ефективни стратегии за борба с тормоза и превенция на насилието 
• Обучение на умения: мотивация, поставяне на цели, управление на конфликти, автономия, 

самостоятелно учене и т.н., чрез учебна програма, извънкласни и клубни дейности 
• Извънкласни дейности 
• Политика на отворени врати на училищните психолози 
• Участие на ученици в училищните дейности 
• Достъп до програми за сексуално образование, насочени към социални и психологически 

аспекти на сексуалността 
• Наставничество от връстник или възрастен 
• Връзка с други заинтересовани страни от общността/частния сектор за проследяване на 

професионалните интереси на учениците 
• Уповаване на знание и умения на местни мигранти и бежанци  

Source: UNICEF Europe and Central Asia (2019) Schools Can Do It! Regional Training Modules on School Dropout Prevention. 
Module 3: Dropout Response. Geneva: UNICEF Regional Office for Europe and Central Asia. 

 

Инструмент 5: Списък на заинтересованите страни, базирани в общността  
Този списък е разработен по време на семинар за превенция на отпадането от училище в България 
през 2017 г. от директори на училища, общини, Регионалните управления по образование и 
Министерството на образованието. 

Този списък е само ориентировъчен и много други участници могат да бъдат идентифицирани! 

• Образователни медиатори 
• Библиотеки 
• Центрове за обществена подкрепа  
• Младежки центрове 
• Центрове за кариерно ориентиране  
• Читалища 
• Семейни центрове 
• Ромски здравни медиатори 
• Медиатори за заетост на ромите 
• Доброволци от университети 
• Обществени преподаватели 
• Агенция по заетостта 
• Центрове за семейно настаняване 
• Семейни консултативни центрове 
• Център за социална рехабилитация и интеграция 
• Агенции за ограмотяване (за по-големи ученици, които не знаят как да четат/пишат) 
• Сдружения на пенсионерите 
• Други местни асоциации (спортни, културни, развлекателни…) 
• Частни фирми/компании 

 
Source: Adapted from UNICEF and Ministry of Education of Bulgaria (2018) Guidelines for Enrolment Teams. UNICEF Bulgaria. 
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Инструмент 6. План за завръщане на ученика след периода на затваряне   
 
След периода на затваряне на училището може да се наложи да подходите индивидуално към някои 
ученици. Например: 

• ученици, които не са се върнали навреме след отварянето на училището; 
• ученици, които не са успели да участват в дистанционното обучение по време на затварянето 

на училището; 
• ученици, които изпитват тревожност от ситуацията с разпространението на пандемията; 
• ученици със специални образователни потребности,  
• ученици, които са били изложени на риск да отпаднат преди пандемията и т.н. 

Училищата могат да изберат координатор за учениците, които са изложени на висок риск да отпаднат 
или да се откажат от образованието си. Трябва да се научат да поддържат връзка със семейството, 
детето и други заинтересовани страни и да разработват и наблюдават мерки за връщане и подкрепа 
за оставане на детето в училище. Важно е всички училищни служители да са наясно какво да правят, 
за да подпомогнат завръщането и присъствието на детето в училище. Там където е уместно, е добре 
да се разработят индивидуални образователни планове за всеки ученик.  
Пример за план за връщане на ученик: 
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План за завръщане на ученика  
Име на ученика: 
Коородинатор на казуса: 

Причина (за плана) 

(напр. дете не е записано от родителите; детето е много тревожно поради пандемията; детето не е могло да участва в дистанционно 
обучение и т.н.) 
  
  

Мерки 
Мерки, приложени от учители, училище и други организации / професионалисти 

Какво ще 
предприемем? 
Описание на 
мерките 

За какво? 
Очаквани 
резултати 

До кога? 
Срок за изпълнение 

Кой отговаря за 
проследяването? 
Отговорно лице  
за изпълнение 

Коментари  
(относно изпълнението, 
необходимите ресурси  
и т.н.) 

Преглед на изпълнението от 

            

            

            

            

            

            

  
Препращане 
Насочен ли е ученикът към външни услуги / професионалисти       Да / Не ……… 
Подробности: 

Дата: 
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Инструмент 7: Контролен списък със събития, предсказващи отпадане 
  
По-долу са дадени общи прогнози и показатели за ученици, които могат да бъдат изложени на 
риск от отпадане. Предсказващите отпадане рискове могат да включват високи отсъствия, ниски 
резултати от обучението, ученици които не са били в състояние да участват в дистанционно 
обучение по време на затварянето на училищата ученици, които са по-големи в сравнение със 
съученици, ученици, които са изправени пред предизвикателни лични или семейни 
обстоятелства, поради COVID-19 пандемия или други причини (здравни, социални, 
икономически и др.). 
 
Прогнози и показатели за рисковете от отпадане 
 

Предиктор Пример за индикатор 
Отсъствия напр. неоправдани отсъствия над 2 дни за месец (при присъствено 

обучение) 
Участие в възможности за 
дистанционно обучение 

напр. никакво участие или ограничено участие (например веднъж 
седмично участие в ДО, но без подаване на домашна работа, без 
включване в изпълнението на задачи) 

Поведение напр. брой насочвания към ръководството на училище заради 
проблеми с дисциплината, брой отстранявания от час (при 
присъствено обучение) 

Академично представяне напр. постижение под 3 по български език / математиката; значителни 
пропуски в учебнато съдържание или в основните умения за учене 

Социално-икономически 
статус 

напр. липса на достъп до ИТ / интернет у дома (за дистанционно 
обучение) 

Специални сигнали за идентифициране на конкретен проблем или допълнителен риск, като например: 
Транспорт  напр. няма автобусна връзка до дома на учениците 

Жилищни условия напр. Трудни условия на живеене, приемна грижа 
Инвалидност  или хронично 

заболяване 
напр. недостатъчен училищен персонал / ресурси, за да може детето 
да участва пълноценно в училище 

Възраст  или повт орение напр. две години над нормалната възрастова възраст; повторени 2 
години 

Език напр. средството за обучение не е майчиният език 
Семейни обст оят елст ва например висока семейна мобилност, злоупотреба с вещества или 

психично заболяване или увреждане на родител, млад болногледач, 
семейни проблеми поради пандемия COVID-19 ... 

Подкрепа за семейст вот о например ниски нива на грамотност на родителите; родители, които 
не могат или не желаят да подкрепят обучението на детето у дома; 
родителите не се ангажират с училището или учителя (не отговарят на 
обаждания, не присъстват на срещи и т.н.) 

Лични обст оят елст ва например мигрант или бежанец, с криминални прояви, под закрила на 
детето, бременност / родителство, брак, предишна история на 
отпадане, хронично заболяване, засягащо рисковете от COVID-19 и др 
... 

Усещане за принадлежност  
към училищет о 

напр. детето не се чувства прието от учителите; детето не се чувства 
прието от връстниците; детето се е сблъскало със стигма поради 
инфекция с COVID-19 ... 
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Област 2: Учене 
 

Проблеми и рискове 

• Изоставане в ученето поради прекъсването на учебния процес и продължителното 
затваряне на училищата. 

• Карантината, затварянето на училищата, периодите на дистанционно обучение са 
повлияли на навиците на учениците и мотивацията им за учене. 

• Оценката на пропуските в ученето и идентифицирането на децата, които изостават, 
може да доведе до чувство на отхвърляне в следствие на ниските резултати. 

• Стресът и тревожността, които засягат концентрацията и ученето. 

• Дигиталната пропаст, която засяга повечето ученици, особено уязвимите в достъпа до 
технологиите. 

• Дигитални и педагогически компетентности на учителите, които са недостатъчни за 
пълноценно прилагане на дистанционни и хибридни форми на обучение. 

• Ограничено разбиране или недостатъчно прилагане на формиращо оценяване и 
конструктивната обратна връзка, като механизъм за поддържане на мотивацията за 
учене у децата. 

• Допълнителна финансова тежест за учителите поради необходимостта от компютърно 
оборудване, достъп до интернет и ползване на данни. 

• Домашни условия в най-уязвимите домакинства, които са неблагоприятни или 
недостатъчни за учене. 

  

Приоритетен фокус: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Развиване на 
социално-

емоционално 
учене и умения 

за 
самостоятелна 

работа 

Завръщане на 
учениците в 

класната стая 

Адаптиране на 
учебната 

програма и 
диференциране 

на 
преподаването 

 

Разработване 
на подходи, 

методология и 
материали за 

смесено и/или 
дистанционно 

обучение 

Ангажирайте 
родители и 
общности в 
подкрепа на 
ученическото 

обучение 

 

Подкрепа за 
учителите 
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Как може да се направи това? 

Завръщане на 
учениците в 
класната стая 

  

◦ Как учителите биха могли да посрещнат отново учениците в класната стая и да ги накарат да се чувстват ценени, 
уважавани и подкрепени? 

o Включете учениците в дискусия за това как биха искали да изглежда тяхната класна стая и ученето и преподаването в 
нея. Как бихте могли заедно да направите учебната среда по-привлекателна и приобщаваща? 

o Ангажирайте учениците за препроектиране и преустройство на класната стая. 
◦ Как учителят може да окуражи децата да се свързват по между си? 

o Организирайте занимания в класната стая, за да могат учениците да се свържат и изградят приятелства, за да се 
увеличи максимално възможността за подкрепа по между им в класната стая. (Вижте повече в Област 3)  

o Създайте сутрешен ритуал, при който учениците да се събират заедно като група. 
o Спомнете си за споделени преживявания, дейности и забавни моменти в класната стая преди затварянето на 

училище, за да укрепите чувството за принадлежност към класа и общността. 
◦ Как учителите могат да окуражат учениците отново да се включат в обучението? 

o Осигурете пространство за учениците да обсъждат своите чувства и емоции в класната стая. Насърчете учениците да 
споделят емоциите си, без да ги принуждавате.  

o Споделете заедно с учениците собствен опит от затварянето на училищата и какво сме научили от него.  
o Уверете учениците, че училището и учителите ще положат допълнителни усилия, за да ги подкрепят в тяхното 

обучение. 
o Оценявайте всички усилия на учениците и се интересувайте от това какво са преживели и научили по време на 

затварянето на училищата. 
o Отбележете всички постижения, настъпили по време на затварянето на училищата и демонстрирайте на учениците 

как всяко постижение е свързано с ученето. 
o Осигурете участие: включете учениците в решения и учебни дейности и увеличете възможностите за съвместна 

работа. 

Развиване на 
социално-
емоционално 
учене и умения 
за 
самостоятелна 

◦ Как учителите могат да включат в часовете си социално-емоционално учене, докато прилагат правилата за социално 
дистанциране? 

o Насърчете учениците да използват думи, за да изразят своите емоции и чувства, подкрепете ги с допълване на 
речника им. (Виж Инструмент 1) 

o Създайте показател за чувство в класната стая (например термометър за настроението, дърво на чувствата, табло с 
емотикони), за да могат малките деца да изразят своите емоции. 
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работа o Отделете време за разговор в часовете на класа, за да ги мотивирате и да ги подпомогнете в решаването на проблеми 
или планирането на събития в класа. 

o Разгледайте учебната програма и помислите как да включите развитие на социално-емоционално умения през 
учебното съдържание по предмета, който преподавате. 

◦ Как учителите могат да изграждат умения за самостоятелност при ученето у учениците? (самостоятелно обучение, учене 
как да се учи, автономност, самоконтрол, способност за работа онлайн, управление на времето) 

o Попитайте децата какво им е помогнало в ученето по време на затварянето на училището: навици, среда на учене, 
атмосфера? Също и какво им е попречило? Чрез метода на “Мозъчната атака” може да запишете с децата на табло 
какво им помага в ученето в класната стая или вкъщи и да насочвате вниманието им към таблото, когато срещат 
затруднения и наблюдавате, че губят мотивация по време на периоди на дистанционно обучение.  

o Говорете в класната стая, за това как учениците могат да предвидят бъдещите си постижения, да изберат своите 
учебни стратегии, да направят ученето видимо и да обмислят своите учебни пътища, за да запазят практиките, които 
работят за тях. 

o Учете ги на умения, които подпомагат ученето им: разбиване на задачи, управление на времето, саморегулация.  
o (Виж Инструмент 2) 

◦ Как учителите биха могли да поддържат фокуса и мотивацията? 
o Включете упражнения за внимание в преподаването си, позволете на учениците да си вземат почивка, за да 

практикуват концентрация, когато имат нужда от нея (Виж Инструменти 3 и 4) 
o Използвайте стратегии за релаксация (дишане, визуализация, мускулна релаксация). 
o Ангажирайте ги в дейности, насочени към вътрешната им мотивация – учениците се нуждаят от свързаност (чрез 

насърчаване на съвместното обучение), автономност (чрез даване на учениците контрол върху това, което правят), 
увереност (чувство, че може да осъществят успешно задача, т.е. даване на децата задачи с добре предвидено 
количество предизвикателства, не твърде малко и не твърде много) и смисъл (чрез даване на задачи, които са 
подходящи и значими за учениците). 

o Максимизирайте възможностите на учениците да поемат отговорности за нещата и да ги ръководят. 
o Помогнете на учениците да поемат отговорност за своето учение, като определят амбициозни, но реалистични учебни 

цели, като имат високи очаквания към всички ученици. 
o Как учителите биха могли да окуражат емоционална устойчивост за учене? 
o Създайте атмосфера в класната стая, където грешките се приемат като част от учебния процес. 
o Подкрепете учениците да не се отказват, когато се сблъскват с предизвикателства. 
o Обяснете и упражнете разликата между фиксиран начин на мислене и мислене насочено към развитие и растеж (Виж 

Инструмент 5) 
o Ако забележите, че емоциите са истинска бариера пред ученето, насочете учениците към училищния психолог (Виж 
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повече в Област 3 БЛАГОПОЛУЧИЕ). 

Адаптиране на 
учебната 
програма и 
диференциране 
на 
преподаването 

◦ Как учителите могат да оценят ученето, без да стигматизират ниските постижения на учениците, които не са могли да 
учат по време на затварянето на училището? 

o Използвайте диагностична оценка преди преподаване на нова тема или единица (предварителна оценка, която 
позволява на учителя да определи силни страни, слабостите, знанията и уменията на учениците преди да преподаде 
урок). Това ще помогне за диагностициране на трудностите на учениците и ще ръководи планирането на уроци и 
учебни програми. 

o Максимално използване на обратната връзка от съучениците за укрепване на автономията на децата и увеличаване на 
възможностите за положителни отношения с връстниците. 

o Максимално използване на самооценката за насърчаване на рефлексията върху ученето. Уверете се, че децата има 
ясни критерии за успех, установени съвместно в началото на учебна година. 

o Осигурете обратна връзка за учене - въз основа на оценка, определете следващата учебна стъпка за всяко дете, така че 
да се съсредоточи върху това накъде върви в обучението си, а не върху това, което не е научено (Вижте Инструмент 6) 

o Насърчавайте учениците да изпращат задачи по време на затваряне на училище или карантина, за да могат да получат 
обратна връзка за напредъка си. Ангажирайте родителите, когато е възможно, особено на по-малките деца. Задачите 
могат да бъдат изпратени онлайн, чрез телефони (снимки) или да бъдат пуснати на договорено място. 

o Избягвайте използването на обобщаващи оценки в началото на учебната година, което би могло да бъде 
заклеймяващо за учениците, които са пропуснали ученето по време на дистанционното обучение. 

◦ Как учителите биха могли да предложат диференцирани учебни програми за учениците? Например: 
o Преразпределяне, приоритизиране и диференциране на образователната програма на базата на потребностите от 

учене на целия клас и на отделния ученик. 
o Коригирайте учебните програми въз основа на това, което всеки ученик трябва да научи по-нататък. 
o Уверете се, че вземате предвид как всеки ученик учи най-добре и каква е неговата учебна среда вкъщи по време на 

дистанционно обучение (силните страни на учениците, стиловете на обучение, подкрепящите възрастни, 
независимите умения за обучение, дигитални компетенции). 

o Ангажирайте учениците да разработят свои собствени учебни цели. 
◦ Как учителите и училищата биха могли да организират целенасочена подкрепа за ученето? 

o План за подходяща учебна подкрепа за учениците по време на часовете (обучение в малка група, диференцирано 
обучение, обучение с връстници). 

o Планирайте допълнителна подкрепа за учене извън часовете, като същевременно запазите най-добрия интерес на 
детето в сърцето си и правото му на почивка, игра и свободно време (училищни или общностни клубове за домашна 
работа, обучение от по-големи ученици или членове на общността). 
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◦ Как учителите биха адаптирали преподаването спрямо мерките за безопасност, възможното затваряне на училище и 
периодите на карантина? 

o Разпишете план за подготовка и информиране на учениците и семейства за прехода от преподаването лице в лице 
към дистанционно обучение в случай на временно затваряне на училище или карантина. 

o Оценете въздействието на социалното дистанциране и други мерки за безопасност върху вашата преподавателска 
практика и помислете как могат да бъдат смекчени последиците от тях. 

o Увеличете максимално възможностите за съвместно учене, независимо дали физически и дистанционно. 
Насърчавайте учениците да си помагат един на друг при обясняването на учебния материал и задачите. 

o Разработете задачи за решаване на проблеми, за да насърчите учениците да разсъждават върху учебните стратегии и 
да работят заедно независимо дали учат в класната стая, или дистанционно. 

Разработване 
на подходи, 
методология и 
материали за 
смесено и/или 
дистанционно 
обучение 

• Как училището и учителите биха могли да осигурят дистанционно обучение по време на периоди на затваряне на 
училището или когато учениците са под карантина? 

o Помислете какво е работило най-добре по време на затварянето и как е най-добре да подобрите дистанционното 
обучение за учениците. Попитайте учениците и родителите за техния опит от дистанционното обучение и 
използването на дигиталните ресурси или учебната среда? Какво според тях е работило най-добре? 

o Включете учениците и родителите в решения за това как да се приложи дистанционно обучение, смесено обучение и 
преходът между физическо и дистанционно обучение. 

o Идентифицирайте и планирайте необходимите помещения за настаняване на ученици с увреждания и специални 
образователни потребности за достъп до материали за смесено или за дистанционно обучение. 

• Как бихте могли да подкрепите развитието на дигитални умения у учениците и учителите? 

o Увеличете възможностите на учениците да развият своите дигитални умения: преподаване на дигитални умения, 
организиране на клубове за дигитални умения, отворени врати на компютърната зала, организиране на групи за 
подкрепа от връстници и споделяне/преподаване на дигитални умения. 

o За учителите: организиране на групи за подкрепа от колегите и демонстрации за работа с устройства и софтуер, 
номиниране на хора от екипа, които могат да подпомогнат развитието на дигитални умения в училището; споделяйте 
възможности за надграждане на уменията (професионално развитие на учителите, онлайн курсове, партньорство с 
бизнеса и/или членове на общността в подкрепа на учителите и т.н.). 

o Отворете възможности за учителите и учениците да споделят знания и умения (особено с по-големите ученици). 
o Идентифицирайте как онлайн обучението може да обогати практиката в класната стая и да насърчи възможностите за 

използване на технологиите в училище и в класната стая. 
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• Как бихте могли да защитите неприкосновеността на личните данни, когато общувате и/или преподаване онлайн? 

o Обучете учениците и служителите как да използват безопасно интернет: организирайте училищни срещи/дискусии по 
темата, включете външни лектори, преподаватели по информационни технологии или по-големи ученици в 
улесняването на тези дискусии или демонстрации. 

o Научете учениците и служителите за онлайн поверителността: припомнете правила за паролите и как сайтовете и 
приложенията съхраняват информацията си. 

o Създайте система за отчитане на кибертормоза, която както учениците, така и родителите могат да използват, за да 
докладват за кибертормоз. Уверете се, че всички ученици и служители знаят какво да очакват и какво да правят, 
когато се докладва и проследява кибертормоз. 

o Включете учениците в разработването на насоки за използване на технологиите или при въвеждането на нов хардуер 
и софтуер. Попитайте учениците за информация и препоръки за приложенията. 

o Разработете училищни насоки относно неприкосновеността на личните данни и кибертормоза. 
o Номинирайте член на персонала, за да сте сигурни, че цялото ИТ оборудване на училището е адекватно защитено 

(защитни стени, антивирусни програми, защита с парола и др.). 
o Потърсете насоки от министерството за повече технически въпроси. 

Ангажирайте 
родители и 
общности в 
подкрепа на 
ученическото 
обучение 

• Как можете да включите родителите в подкрепата на обучението на учениците? 

o Разработване на ключови послания към родителите и семействата в подкрепа на обучението на децата им у дома, 
включително по време на периоди на дистанционно обучение (напр. тихо пространство за работа, необходимо 
оборудване, как да получите достъп до учебни материали, съчетания, съвети за обучение, насърчения, общи 
дейности, проекти за семейно обучение, къде да намерят помощ, ако имат нужда). (Виж Инструмент 7) 

o Предавайте тези съобщения на родителите и семействата чрез различни канали и медии: листовка, среща учител-
родител, имейли, телефонни разговори. Помислете за необходимите адаптации по отношение на езика и медиите в 
зависимост от нуждите на различни групи (например неграмотни родители). 

o Помислете за предишните стратегии за ангажиране на семейството в училище, особено за слабо представящи се или 
за маргинализирани семейства, и обмислете по-ефективни, конструктивни и позитивни начини за взаимодействие с 
родителите. 

o Разработете механизъм за обратна връзка за родителите, за да споделят своите виждания, мнения и опасения по 
време на периоди на дистанционно обучение и обучение у дома. 

o Поканете родителите да създадат съвместно стратегии, които да подпомогнат най-добре обучението на децата им у 
дома, и да развият забавни дейности за учене в семейството. 
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• Как бихте могли да включите общности в подкрепа на обучението на учениците? 

o Определете местните заинтересовани страни (библиотечен персонал, обществени групи, женски групи, бизнес, 
младежки организации, студенти, местни общности, пенсионери и др.), които биха могли да осигурят подкрепа за 
учене извън учебните часове или да подкрепят ангажираността на уязвимите семейства с ученето на техните деца. 

o Организирайте дейности за подпомагане на обучението с тези заинтересовани страни: изяснете целите на дейността 
и гарантирайте, че външните заинтересовани страни и учителите работят заедно, за да бъде съгласувана подкрепата 
на учениците. 

Подкрепа за 
учителите 

• Как можете да подкрепите учителите в преподаването им по време на пандемията? 

o Идентифицирайте най-належащите нужди от професионалното развитие на учителите. Приоритизирайте ги и 
идентифицирайте учителите, които се нуждаят най-много от обучение. 

o Определете възможностите за обучение и доставчиците (физическо или дистанционно обучение, онлайн курсове, 
безплатни квалификационни форми, вътреучилищна квалификация...) 

o Уверете се, че педагозите, социалните педагози, ресурсните учители, психолозите и специалистите имат възможности 
да работят заедно, да споделят ресурси и опит. 

o Насърчавайте учителите да обсъждат, сътрудничат, разработват материали заедно в училището и с други училища. 
o Създайте виртуални и физически пространства и възможности за учителите да участват в учебни кръгове или 

съвместни дейности в рамките на училището или в партньорство с други училища. 
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Инструменти за област 2: Учене 

Инструмент 1: Термометър на настроението 
Термометър на настроението е прост инструмент за идентифициране, разпознаване, разбиране и 
изразяване на емоциите на човек. Може да се използва и за подпомагане на учениците да 
съпреживяват заедно. 

Инструментът може да се използва ежедневно или седмично (в началото и в края на деня/седмицата), 
с предварително изрязани карти с думи или емотикони, представящи емоции и чувства, или с празни 
карти, за да могат учениците да изследват и разширяват речника си и да назовават чувствата си. Може 
да се използва и в условия на дистанционно обучение. 

Оценката на нашето настроение може да помогне за свързването на емоциите с мислите и усещанията 
за тялото. Това е отправна точка за размисъл върху това какви стратегии работят за нас, за да преминем 
от ниска към висока енергия и от неприятни към приятни чувства.  

 

 

 

 

 

Source: Yale Centre for Emotional Intelligence 

 

 

Висока 
енергия 

Неприятно 

Ниска 
енергия 

Приятно 

Например  
Ядосан или 
притеснен 

Например  
Ентусиазиран 
или щастлив 

Например  
Тъжен или 
разочарован  
 

Например  
Спокоен или 
отпуснат 
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Разпознаването и назоваването на нашите настроения и емоции е първата стъпка към признаването 
на това, от което се нуждаем. Например да се ядосваме означава, че не сме били уважени и трябва да 
се предпазим или да поставим граници. 

 

Емоция Поведение Мисъл Нужда 

Гняв Атакуване 

Отстояване  

„Не ме уважихте“ 

„Не е справедливо“ 

Защита 

Поставяне на граници 

Тъга Отдръпване 

Забавяне  

„Загубих нещо“ Изцеление 

Комфорт 

Страх Отблъскване 

Избягване 

„Това е опасно“ 

„Не мога да го 
направя“ 

Сигурност  

Срам Скриване  

Прикриване  

„Нещо не е наред с 
мен“ 

Социално приемане 

Социално одобрение 

Вината Разрешаване на 
проблема 

Промяна 

„Направих нещо 
нередно“ 

Самоуважение 

Радост Правейки повече от 
същото 

„Това е добре“ Удовлетворение 
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Инструмент 2: Подпомагане на учениците да работят самостоятелно 
Пандемията изостри необходимостта учениците да развият независими умения за самостоятелно 
учене, за да могат изцяло да се ангажират с дистанционно и хибридно обучение. 

Европейската рамка за Ключови компетентности идентифицира три области на компетентности за 
учене, както следва: 

 

L1 Нагласа за развитие  

Вяра в своя и в потенциала на 
другите за непрекъснато учене и 
напредък 

L1.1 Разбиране и увереност в собствените си и 
способностите на другите да учат, усъвършенстват и 
постигат с труд и отдаденост 

L1.2 Осъзнаване, че ученето е процес през целия живот, 
който изисква отвореност, любопитство и 
целенасоченост 

L1.3 Умение да се осмисли обратната връзка от други хора, 
както и да се рефлектира върху успешни и неуспешни 
опити при учене, така щото да продължи 
развивитието на своя потенциал 

L2 Критично мислене 

Оценка на информация и 
аргументи в подкрепа на 
обосновани заключения и 
разработване на иновативни 
решения 

L2.1 Осъзнаване на потенциални прeзрасъдъци и лични 
ограничения, като същевременно се събира валидна 
и надеждна информация и идеи от различни и 
уважавани източници 

L2.2 Сравняване, анализ, оценка и синтез на данни, 
информация, идеи и медийни съобщения, за да се 
направят логични заключения 

L2.3 Разработване на творчески идеи, синтезиране и 
комбиниране на концепции и информация от 
различни източници с оглед решаване на проблеми 

L3 Управление на ученето 

Планирането, организирането, 
наблюдението и прегледа на 
собственото обучение 

L3.1 Осъзнаване на собствените интереси за обучение, 
процеси и предпочитани стратегии, включително 
нужди от обучение и необходимата подкрепа 

L3.2 Планиране и изпълнение на учебни цели, стратегии, 
ресурси и процеси 

L3.3 Вникване и оценка на целите, процесите и 
резултатите от обучението и свързване на познанието 
от различни сфери.  
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Управление на ученето 

Инструмент 2.1 Оценка на готовността за учене 
Оценката на готовността за учене е полезен начин за привличане на вниманието на учениците (и на 
родителите им) към тяхната учебна среда и към това, което ги кара да учат най-добре. 
Учителите могат да поканят учениците да отговорят на въпроси относно тяхната учебна среда: 
• В индивидуални или малки групови разговори, 
• Чрез въпросник за самореференция, ако възрастта и способностите позволяват, или чрез 

дискусия с родители за по-малки деца. 
 
По-долу са дадени примери за въпроси: 

• Къде учиш най-добре? 
• Какво около теб ти помага или ти пречи, за да учиш най-добре? 
• По кое време на деня учиш най-добре? 
• Колко време ти е необходимо, за да си научиш най-добре? 
• Какво ти е необходимо, за да учиш най-добре? 
• От какви материали се нуждаеш и използваш, когато учиш най-добре? 
• Как са организирани твоите материали и тетрадки, когато учиш най-добре? 
• Какво правиш, за да изпратиш заданието си навреме? Какво ти помага да подадеш домашните 

си работи навреме? 
• Кой те подкрепя най-добре, когато учиш или когато учиш нещо ново или трудно? 
• Как можеш да се свържеш с хората, които те подкрепят най-добре? 

 
Стълбовете на готовност за учене 
Учебно пространство Учебни материали Време за учене Подкрепа за учене 
Определено място за 
учене, подходящо за 
целта, удобно 
(удобен стол, 
свободно 
пространство на 
бюрото, лесен достъп 
до учебни материали, 
далеч от разсейващи 
неща, тихо място или 
с други хора, които ми 
помагат при 
ученето….) 

Химикалки, моливи, 
тетрадки, учебници, 
ИТ устройства ... 
Подредба на 
тетрадките или 
учебниците 
(разделители, цветно, 
последователност...) 

Разбиране кога, 
къде и колко дълго 
да се учи. Учебна 
програма и учебни 
навици (например 
настройване на 
едно и също време 
за учене всеки ден 
или едно и също 
време за домашна 
работа всеки ден). 

Може да включва 
родители, братя и сестри, 
други роднини или 
съседи, учители, 
приятели, връстници от 
класа ... .кога се се 
обръщаш за подкрепа към 
тях, колко често, как 
(напр. WhatsApp група с 
връстници, седмична 
учебна група с връстници, 
задаване на въпроси на 
възрастни, организиране 
на подкрепа за домашна 
работа и др. 
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Инструмент 2.2 Инструмент за самооценка на уменията за самостоятелно учене 
 
Този инструмент може да бъде адаптиран към по-малките или по-големите ученици, като се намали броя на сегментите, които трябва да бъдат оценени, 
и като се адаптира вида на уменията и тяхната формулировка, за да гарантира, че те отговарят на възрастта. Помолете учениците да се оценят в скала от 0 
до 5, където 0 е най-ниската степен, а 5 най-високата. Учениците могат да оцветят всеки сегмент според оценката си. Тази самооценка може да се провежда 
всеки месец или срок, за да помогне на учениците да оценят напредъка в уменията си за самостоятелно учене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Присъствие (в клас или 
дистанционно учене) 

2. Активно участие в 
образователните дейности 

3. Мотивация за учене 
 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Умения да 
организирам сам ученето 

    

5. Умения за управление 
  

6. Самостоятелност при учене  
 

7. Сам поемам инициативата да уча  
 

8. Умения за намиране на 
информация 
 

9. Умения за разбиране и 
изпълнение на задачите 

10. Умения за търсене на 
помощ за учене 
 

11. Умения за 
решаване на 
проблем 

12. Аналитични 
умения 

15. Умения за оценка 
на собственото учене 
 

16. Умения за възнаграждаване на 
собственото  ученето 

13. Умения за работа в 
екип 

14. Умения за наблюдение 
над собственото учене 
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Инструмент 2.3 Управление на времето 
 
Управлението на времето е ключово умение за учене. То обхваща няколко аспекта на учебния процес, 
като например: 

• Организиране на учебните и домашните задачи. 
• Управление на сроковете. 

 
Учителите могат да направят мозъчна атака с учениците (и родителите на по-малки деца) как да 
подобрим управлението на времето и уменията за управление на времето. Това може да стане чрез 
групова работа или в индивидуален разговор, когато ученикът се затруднява с управлението на 
времето, особено по време на периоди на дистанционно обучение. По-долу са дадени няколко 
примера за стратегии, които учениците (или родителите) биха намерили за полезни. Всеки ученик е 
различен, това, което работи за един, не е задължително да работи за друго. Изпробването на 
различни стратегии е ключов принцип за подпомагане на учениците. 

• Годишните календари са полезни за проследяване на ангажиментите на родителите и децата, 
графика през учебната година, основните събития, датите на изпитите, ваканционните периоди 
и т.н. 

• Седмичните разписания са полезни за проследяване на седмичните часове и времето за учене 
или домашна работа, заданията, срещите, дейностите и др. (Могат да бъдат организирани като 
отлайн календари, календари на хартия, приложения за телефон и др.) 

• Ежедневните контролни списъци (списъци със задачи) са полезни за фокусиране върху 
непосредствени задачи. Те могат да включват материалите за подготовка, задачите за 
изпълнение, заданията за подаване или всякакви други неща, които трябва да направите или 
запомните. Отбелязването на финализираните задачи от списъка ще даде на учениците чувство 
за постижение. 

• Настройките за напомняне са полезни, за да не забравяте неща, като срещи, включително 
онлайн- класове. Това може да бъде направено на мобилни телефони, с помощта на цветни 
листчета върху календара или с приложенията на компютъра. 

• Специална домашна тетрадка за задачи. Като създадат навика винаги да записват домашните 
и заданията в една и съща тетрадка със съответния им краен ден и краен срок, учениците ще 
могат да следят какво трябва да се направи и кога. 

• Проследяването на времето е полезно за младите хора. Уменията как човек използва своето 
време допринасят за по-доброто разбиране как да бъдем по-ефективни в управлението на 
времето и организацията. 

• Приоритизиране. В началото на учебни занятия или при изпълнението на домашната работа 
учениците могат да номерират своите задачи и да определят приоритетите в реда, в който 
трябва да бъдат изпълнени. Това ще помогне на учениците да разберат, че запазването на най-
трудната и най-дълга задача за последно не винаги е най-добрата стратегия! 

• Подготовка за предстоящия ден. В края на всеки ден учениците се подготвят за следващия 
ден. Това включва подготовка на училищни чанти и всякакви материали, от които може да се 
нуждаят за следващия ден, и проверка на седмичната им програма, за да са подготвени със 
поставените задачи или да направят списък със задълженията си за следващия ден. 

• Седмично почистване. В края на седмицата учениците подреждат училищната си чанта, 
тетрадки, папки и други документи. Това е време за архивиране, етикетиране и организиране 
на документи, както и почистване на стари тестове и т.н., които няма да са им необходими. 

• Правейки почивки! Правенето на почивки през деня и в края на седмицата е от решаващо 
значение за отпускане и освежаване на мозъка! Разходка, упражнения, пиене на чаша вода, 
слушане на музика или разговор с приятел или роднина са възможни стратегии за прекъсване. 
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Инструмент 2.4 Инструмент за самонаблюдение  
 
Самонаблюдението е стратегия, която учениците могат да използват за оценка на напредъка в своите 
образователни и лични постижения. Самонаблюдението помага на учениците да разберат по-добре 
своите модели на поведение. Също така може да им помогне да станат по-дисциплинирани. 
По-долу има инструмент, който учениците могат да използват, за да проследят напредъка си към целта 
си. Може да се приложи към учебна цел или към всяка друга цел, която учениците могат да имат в 
училище или в личния си живот. 
 
Използвайки таблицата по-долу: 

1 Опишете целта или задачата си (например завършване на училищен проект, преминаване на 
тест, подаване на домашна работа, изучаване на определена тема, подобряване на 
организационните умения и т.н.). 

2 Направете списък на всички задачи или дейности, които трябва да изпълните, за да го 
постигнете. 

3 Наблюдавайте всяка от тези задачи. В зависимост от вашата цел, задачите могат да се 
наблюдават ежедневно или седмично. 

Например, Люси иска да се научи да свири на цигулка (цел или задачи). За да постигне това, тя 
трябва: да взема уроци (Задача 1); да свири всеки ден (Задача 2); да изучава солфеж (Задача 3) и др. 
По този начин тя може да наблюдава целта си всеки ден или всяка седмица. 
 

Цел / цел: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Задачи Избягвах ли 

разсейването? 
Преодолях ли 
затруденията? 

Положих ли 
усилия? 

Колко добре 
се справих? 

Отделих ли 
достатъчно 
време за 
това? 

Задача 1 
_________ 
_________ 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
  

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
  

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 
  

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 
  

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
  

Задача 2 
_________ 
_________ 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
  

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
  

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 
  

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 
  

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
  

Задача 3 
_________ 
_________ 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

Задача 4 
_________ 
_________ 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 
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Задача 5 
__________ 
__________ 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 

□ Много 
добре 
□ Добре 
□ Нуждае се 
от 
подобрение 

□ Много добре 
□ Добре 
□ Нуждае се от 
подобрение 

 
Източник: Адаптиран от Световната банка (2016) Стъпка по стъпка: Програма за социално и 
емоционално обучение. Учебна работна тетрадка клас 8. Световна банка. 2016 г., Международна 
банка за възстановяване и развитие / Световната банка. Световната банка, Държавен офис в Перу. 
Лима, Перу. 
 

Инструмент  2.5 Метакогнитивни стратегии 
 
Метакогнитивните стратегии са свързани с „начините, по които учащите наблюдават и целенасочено 
насочват своето учене. Например, след като ученикът е решил, че определена когнитивна стратегия за 
запомняне е успешна, след това наблюдава дали тя наистина му е полезна и запомня благодарение 
на нея, и после умишлено променя (или не) своя начин на запомняне въз основа на тези доказателства. 
(Фондация „Образователен фонд“, 2018 г.). 
 
Учителите могат изрично да преподават на учениците метакогнитивни стратегии, включително как:  1. 
да планират, 2. да наблюдават и 3. да оценяват своето учене. Това означава, че учителите описват 
всички дейности, които правят, когато участват в учебна задача. Това също така означава, че учителите 
насърчават учениците да размишляват върху това как те планират, наблюдават и оценяват своето 
учене, като ги подканват с въпроси. 
 
  Описание Примери за въпроси 
Планиране Насърчаване на учащите: 

• да мислят за целта на своето учене 
(зададена от учителя или от самите тях) 

• да обмислят как ще подходят към 
задачата 

Това включва осигуряване на: 
• разбиране на целта, връзка със 

съответните предварителни знания за 
задачата (например познаване на ресурси 
или предишни примери за подобни 
задачи) 

• избор на подходящи стратегии и 
• обмисляне как да разпределят усилията 

си. 

„ Какви ресурси са ми необходими, 
за да изпълня тази учебна 
задача?“ 
„Правил ли съм подобна учебна 
задача преди и успешно ли беше?“ 
„Какво научих от примерите, 
които изучавахме по-рано?“ 
„Откъде да започна?“ 

Наблюдение 
и контрол  

Обяснете на учениците, че е необходимо да 
оценят: 
• разбирането си за учебната задача 
• напредъка, който постигат 
Това включва: 
• проверка на разбирането и задаване на 

въпроси 
• извършване на промени в учебните 

стратегии, когато е необходимо 
• поддържане на висока мотивация при 

справяне с предизвикателства 

"Добре ли се справям?" 
„Разбирам ли отделените стъпки 
при изпълнението/решаването на 
задачата? 
„Имам ли нужда от някакви 
различни техники, за да подобря 
моя резултат? “ 
„Намирам ли това за 
предизвикателство? “ 
„Има ли нещо, което трябва да 
спра и да променя, за да подобря 
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моята мотивация?“ 
Оценка Насърчаване на учениците да: 

• оценяват ефективността на техния план и 
неговото изпълнение, 

• размишляват върху наученото за 
стартегиите си за учене 

„Как се справих?“ 
„Моята стратегия за провеждане 
успешна ли беше?“ 
„Беше ли правилната стратегия 
като избор?“ 
„Как бих направил нещо по-добре 
при подобна учебна задача 
следващия път?“ 
„Имаше ли други стратегии или 
начини за решаване на учебната 
задача, които бих искал да 
опитам?“ 

 
 
Адаптирано от: Фондация за образователни фондове (2018) Метапознание и саморегулирано 
обучение. Достъпно от: 
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Metacognition/EEF_Metacogniti
on_and_self-regulated_learning.pdf 
 
  

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Metacognition/EEF_Metacognition_and_self-regulated_learning.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Metacognition/EEF_Metacognition_and_self-regulated_learning.pdf
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Инструмент 3: Осъзнатост 
Осъзнатостта е да обръщате пълно внимание на нещо. За да обясните осъзнатостта на 
децата, можете да използвате метафората с играчите на баскетбол, когато застават на линията 
за наказателни удари, преди да стрелят в коша. Когато успеят, това означава, че учениците са 
обърнали внимание на това, което са правили и на което са посветили времето си. 

Осъзнатостта може да ни помогне да забавим темпото, да бъдем търпеливи, да подобрим 
фокуса си, да намалим проблемите с вниманието, да подобрим психичното здраве и 
благосъстояние, да намалим стреса и безпокойството, да подобрим социалните умения и да 
смекчим ефектите от тормоза. 

Примери за дейности за осъзнатост към деца и юноши: 

Коремно дишане (или дишане с балон): Седнете удобно или се отпуснете. Представете си, че 
имате балон в корема си. Докато вдишвате, представете си, че балонът бавно се надува и 
коремът ви леко се разширява. Докато издишвате, балонът се свива и коремът ви също. Можете 
да сложите ръка на корема си, за да усетите дишането си. Направете няколко кръга на 
коремното дишане. Насърчавайте децата да дишат с корем, когато трябва да се успокоят. 

Осъзнато дишане. Седнете в удобна поза и започнете да наблюдавате дишането си. Обърнете 
внимание на дишането, което се извършва в тялото ви. Когато се използва за успокояване, 
можете да изберете и повторите фраза при всяко вдишване и издишване, като „Аз съм езеро“ и 
„Аз съм спокоен“ или „Аз съм дърво“. 

За по-големите деца ги помолете да наблюдават, когато умът им започне да се лута, и 
внимателно да се върнат отново към дишането си. 

Четири квадратни дишания. Това упражнение може да се визуализира през четирите страни на 
квадрат. Първо вдишайте като броите до четири. Задръжте дъха, като отново броите до четири. 
След това издишайте като броите до четири. Задръжте това състояние, като отново броите до 
четири. Направете няколко кръга, преди да се върнете към нормалното дишане. 

Съзнателно заемане на поза на тялото  

Позите на тялото могат да помогнат на децата да се чувстват по-силни, по-спокойни и по-
щастливи. В зависимост от възрастта, кажете на децата да изпробват пози на супергерой, като 
Супермен, Жената чудо или друг супергерой. Можете също да използвате йога пози, като поза 
„Воин“. Помолете децата да задържат позата. Попитайте ги как се чувстват след няколко кръга 
опитване на пози. 

Съзнателно ходене 

Това упражнение има за цел да помогне на учениците да обръщат внимание на тялото си и как 
тялото им се движи. Децата застават прави. Помолете ги да вдигнат единия крак, много бавно, 
и да направят крачка напред, много бавно. Помолете ги да обърнат внимание на това как 
поддържат равновесие, помолете ги да ходят бавно, стъпка по стъпка и да забелязват 
движенията на ръцете, краката, коленете и краката си. След това помолете децата да обърнат 
внимание на дишането си, вдишвайки при повдигане на крак и издишвайки, когато поставят 
краката си обратно на пода. Помолете ги да задържат вниманието си върху ходенето бавно и 
върху дишането. Провеждайте упражнението в продължение на няколко минути и помолете 
децата да обмислят как са се чувствали. 
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Инструмент 4: Мотивация 
По целия свят учениците, учителите и родителите съобщават за липсата на мотивация на 
учениците за дистанционно обучение. Учениците, учителите и родителите се борят с 
пандемията, ограниченията и драстичната промяна в живота, както преди. Възможностите за 
общуване, упражнения, пътувания и срещи с близки значително се свиха и обичайните 
мотиватори и механизми за справяне на учениците бяха нарушени. 

Един от просмукващите се ефекти на липсата на мотивация на учениците е въздействието, което 
то оказва върху собствената мотивация на учителите, което е ключов фактор за самата 
мотивация на учениците. Разбиването на тази отрицателна спирала е ключово за училищата 
през последните месеци. 

Разбиране на мотивацията 

 Външна мотивация 
(външна) 

• Ученикът се движи от външни стимули (награда, похвала, добри 
оценки и т.н.). 

Вътрешна мотивация 
(вътрешна) 

• Компетентност / майсторство: Чувства се способен да се заеме и да 
изпълни задача 

• Автономност: Възможност за избор на това какво и как да изпълнява 
задачите (степен на контрол) 

• Приложимост / Цел : Чувството, че задачата има смисъл 

• Свързаност: Чувство за свързаност с другите, чувство за 
принадлежност 
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Инструмент 4.1 Подпомагане на мотивацията на учениците 
Ангажиране на учениците в дейности, фокусирани върху вътрешната мотивация 

Подкрепа за компетентност / майсторство: 

1. Създайте възможности за учене на учениците на ниво, което е достатъчно 
предизвикателно, за да държи интересът и мотивацията им високо, същевременно е и 
постижимо, за да не подкопае самочувствието. 

2. Поставете постепенно усложняващи се и постижими цели. 

3. Имайте големи очаквания към всички ученици. 

4. Адаптирайте задачите според нуждите, интересите и стиловете на учене или 
предпочитанията на учениците. 

5. Поискайте от учениците обратна връзка за нивото на трудност на задачите (напр. 
Системата на светофара, използвайки карти, където зелено означава точно ниво на 
трудност, жълтото ниско ниво на предизвикателство и червено прекалено амбициозно 
ниво на трудност) 

6. Подкрепете чувството за постижение на учениците. Това може да стане чрез: 

• Дейност, показваща хронологията на постиженията - помолете ученика да обобщи 
годината от живота си, като използва едно ключово постижение. Това ще му даде 
представа как се случва растежът. След това можете да помолите учениците да се 
проектират в бъдеще и да предскажат какви постижения ще видят в живота си през 
следващите 3 години, след 10 години и т.н. ... Тази дейност след това може да 
доведе до планиране на действия, като учениците ще направят мозъчна атака на 3 
действия, които биха могли да предприемат сега, за да превърнат бъдещите си 
постижения в реалност. 

• Преди учениците да се ангажират със сложна или предизвикателна учебна задача, 
помолете ги да си припомнят момент, когато са постигнали предизвикателна или 
сложна учебна задача в миналото. Помолете ги да си припомнят какво са мислили, 
докато са се занимавали със задачата, как са се чувствали и какво са правили и как. 
Това ще помогне на учениците да се поставят в позитивно настроение, преди да се 
справят с учебната задача пред тях. 

Подкрепа за самостоятелност  

1. Дайте на учeниците свобода на действие и контрол върху това, което правят. 

• Дайте на учениците опции за домашни задачи (напр. Осигурете 2 теми за есе, дайте 
опции за книги или текстове за четене и т.н.) 

• Дайте на учениците опции за дистанционно учене (напр. Текст, снимки, аудио 
съобщения, видеоклипове...) 

• Получете отзивите на учениците за преподавателски и учебни дейности в класната 
стая и за методи за дистанционно обучение. (Виж Инструмент 4.2 ЗВЕЗДА). 

• Дайте на учениците гъвкавост да учат със собствено темпо. 

2. Дайте възможност на учениците да поемат отговорности за нещо или да ръководят 
групова работа. 
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3. Осигурете възможности за: 

• самооценка ( Инструмент 2.2 Самооценка), 

• за партньорска оценка (напр. разменяйте задачи между ученици и ги помолете да 
предоставят обратна връзка, използвайки модела на сандвич обратна връзка: 1 
нещо положително за работата, 1 област за подобрение, 1 друго положително нещо 
за работата) и за самооценка (напр. помолете учениците да се оценят един друг, 
преди да изпратят заданието си). 

4. Използвайте дневник на ученето. Помолете учениците да водят дневник на ученето си 
ежедневно или седмично в зависимост от възрастта и интереса. Учениците могат да 
записват с няколко изречения това, което са научили, какво им се е сторило 
предизвикателно, как са преодолели тези предизвикателства, какви учебни стратегии са 
използвали. Това може да се направи по време на клас (5 минути в края на урок) или у 
дома. Помолете учениците да разсъждават всеки месец или срок за това как са 
напреднали и какво се е променило в тяхното обучение въз основа на техните записки в 
дневника. 

Подкрепа за приложимост / цел 

1. Дайте задачи, които са подходящи и значими за учениците. 

2. Попитайте учениците какви теми ги интересуват или са подходящи за тях в момента. 
Можете също така да им дадете списък с теми и да ги помолите да ги класират. 

3. Обсъдете в клас или малка група целта на дадена задача и защо е важно да бъде 
изучавана, като я свържете с по-голямата картина (глобани проблеми) и житейските 
умения, когато е уместно. 

Подкрепа на Свързаността 

1. Насърчете учениците да споделят своите мисли и емоции относно ситуацията и да 
разговорат за трудностите, пред които са изправени. 

2. Популяризирайте съвместното обучение онлайн (break out rooms т.н. ). 

3. Насърчете учениците да създадат групи за бързи съобщения или имейли и групи за 
съвместно учене или групи за домашна работа. 

4. Често общувайте с ученици- индивидуално или в малка група. 

• Попитайте учениците как се чувстват, какво ги затруднява и как бихте могли да им 
помогнете по-добре? 

• Попитайте учениците как биха искали да си взаимодействат помежду си? А с вас? 

5. Използвайте хумор в час и при задачите, особено по време на перидите на затваряне на 
училището. 

Учителите могат да: 

• Включете упражнения за осъзнатост в преподаването си 

• Позволете на учениците да си вземат почивка, за да практикуват осъзнатост, когато имат 
нужда от нея 

• Използвайте стратегии за релаксация (дишане, визуализация, мускулна релаксация) - 
самооценка ( Инструмент 3 Осъзнатост) 
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Инструмент 4.2 Инструментът ЗВЕЗДА 
Този инструмент може да се използва за събиране на обратна връзка от учениците за процеса 
на преподаване и обучение, както и за учебни дейности, организирани в класната стая или 
чрез дистанционно обучение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмент 5: Фиксирани нагласи и нагласи за развитие и растеж 
Професор Карол Дуек от Станфордския университет в САЩ прекарва няколко десетилетия в 
изследване на мотивацията, успеха и постиженията. Тя е любопитна да разбере защо някои хора 
не се страхуват от предизвикателства, докато други имат множество притеснения, или защо 
някои хора постигат това, което са замислили, докато други не, и какви неща помагат на хората 
да останат мотивирани. Тя използва термина „начин на мислене“, за да опише вярванията, 
които всеки човек има относно своите качества и способности. 

По-долу са дадени някои дейности и материали, които могат да бъдат използвани с учениците 
в класната стая, за да обсъдят начина си на мислене и да разберат как той влия на ученето им. 

 

Какъв е вашият начин на мислене? 

По-долу ще намерите поредица от изявления, които ще ви помогнат да разберете какъв начин 
на мислене имате. Напишете „Вярно“ или „Грешно“ (В или Г) в дясната колона в зависимост от 
това, което мислите за всяко твърдение. 

1. Правим повече –  
какво искате да правим 

повече в клас или при 
дистанционното обучение 

 

2. Запазваме като 
дейност – какво искате 

да запазим като 
дейности в клас или 
при дистанционното 

учене 

3. Правим по-малко – 
Какво искате да 

правим по-малко в 
клас или при 

дистанционното учене 
 

4. Стоп - Какво искате 
да спрете да правим в 

клас или при 
дистанционното 

учене 

 

5. Старт – Какво бихте 
искали да започнем да 
правим в клас или при 
дистанционното учене. 

 Учене 
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Смятате ли, че следните твърдения са верни или неверни? Вярно/Грешно 

1. Имате лични характеристики, които не могат да бъдат променени, дори 
и да не ви харесват. 

  

2. Винаги когато си мислите, че нямате подходящите таланти или 
способности да приемете предизвикателство, предпочитате да го 
избегнете или да го игнорирате. 

  

3. Всички ние можем да развием всеки талант или способност, които 
искаме. Ключът е да работим усилено, за да го направим. 

  

4. Вашето ниво на интелигентност е вродена характеристика, която не 
можете да промените. 

  

5. Без значение какъв човек сте или какви характеристики имате, можете 
да промените всичко, което искате да промените за себе си. 

  

6. Всеки от нас се ражда с лични характеристики, таланти и ниво на 
интелигентност, които не могат да бъдат променени. 

  

7. Някои хора се раждат с таланти, а други се раждат без таланти и така ще 
бъде до края на живота им. 

  

8. Можете да правите различни неща, но най-важните характеристики на 
личността ви, не могат да бъдат променени. 

  

9. Харесвате предизвикателствата и се справяте с тях с удоволствие, дори 
ако те изискват да научите нови неща или да работите много усилено. 

  

10. Има хора, които са много интелигентни, донякъде интелигентни или не 
много интелигентни и те ще останат такива завинаги, защото 
интелигентността е нещо, което не се променя. 

  

11. Когато нещо е трудно за постигне, това ви кара да искате да работите 
по-усилено, вместо да се откажете. 

  

12. Когато трябва да работите твърде усилено, за да постигнете нещо, това 
ви кара да се чувствате така, сякаш нямате много способности или че не 
сте достатъчно интелигентни. 

  

Ключ за тълкуване: 

Ако смятате, че твърдения 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 и 12 (или поне пет от тях) са ГРЕШНИ, а твърдения 
3, 5, 9 и 11 (или поне три от тях) са ВЕРНИ, имате начин на мислене насочен към растеж и 
развитие. 

Ако смятате твърдения 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 и 12 (или поне пет от тях) за ВЕРНИ, а твърдения 3, 5, 9 
и 11 (или поне три от тях) са ГРЕШНИ, имате фиксиран начин на мислене. 
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Ако не попадате в нито една от двете възможни категории, тъй като отговорите ви са смесени, 
вашият начин на мислене не може непременно да бъде определен като строго фиксиран 
начин на мислене или начин на мислене насочен към растеж и развитие. 

Определения: 

Професор Карол Дуек е установила, че хората имат два типа мислене: Хора, които вярват, че 
могат да се променят и развиват, и хора, които вярват, че интелектът е фиксиран и независимо 
какви усилия полагате не може да го развиете. Хората с мислене за растеж вярват, че могат да 
развият своята интелигентност, таланти и способности. Тази перспектива ги кара да развият 
страст към ученето, стремеж към развитие и да работят усилено, за да преодоляват 
трудностите, като се учат от тях. 

От друга страна, хората с фиксиран начин на мислене вярват, че интелигентността, талантите и 
способностите не могат да бъдат развити. Те също така вярват, че само талантът води до успех, 
което ги кара да разглеждат упоритата работа като знак за слабост, вместо като ефективна и 
необходима стратегия за развитие на личния потенциал. 

Източник: Световна банка (2016), Програма за социално и емоционално обучение стъпка по 
стъпка. Ръководство за учители. Степен 7. 

Източник: Dweck, C. Получено през май 2015 г. от http://nigelholmes.com/graphic/two-mindsets-
stanford-magazine/ 
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Източник: Dweck, C. Извлечено през май 2015 г. от http://nigelholmes.com/graphic/two-mindsets-
stanford-magazine/ 

ДВА ВИДА МИСЛЕНЕ 
ОТ Д-Р КАРЪЛ С. ДУЕК 

Фиксирано мислене 
Интелектът е статичен 

Води до желание 
на този тип хора 

да изглеждат 
умни и 

следователно те 
често… 

Води до 
желание на този 
тип хора да учат 
и следователно 
те често… 

… приемат 
предизвикателствата 

… избягват 
предизвикателствата 

… гледат на полагането на 
усилия като безплодно 

или по-лошо 

… не се отказват, 
когато се сблъскат с 
неуспех 

… гледат на полагането 
на усилия като на път 
към усъвършенстването 

… се учат от 
критиката 

… пренебрегват полезната 
негативна обратна връзка 

… извличат ценни уроци 
и вдъхновение от успеха 
на другите 

… се чувстват застрашени 
от успеха на другите 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ПРЕПЯТСТВИЯ 
… се отказват 

лесно 

УСИЛИЯ 

КРИТИКА 

УСПЕХА НА ДРУГИТЕ 

В резултат на това този тип хора може да достигнат 
до етап на застой отрано и да не реализират пълния 
си потенциал 
Всичко това сочи към детерминистичен възглед за 
света 

Всичко това им дава по-силно усещане 
за свободна воля 

В резултат на това този тип хора достигат 
все по-високи постижения 

Прогресивно мислене 
Интелектът може да бъде 
усъвършенстван 

http://nigelholmes.com/graphic/two-mindsets-stanford-magazine/
http://nigelholmes.com/graphic/two-mindsets-stanford-magazine/
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Инструмент 6: Обратна връзка за ученето 
Обратната връзка за ученето е от решаващо значение за учениците да разработят по-ефективни 
стратегии за учене, да увеличат усилията си и да увеличат автономността и саморегулацията. 
Това също е мощен начин за учителите да разберат въздействието на своето преподаване. 

Обратната връзка е информация: 

• за учащия и учителя относно представянето на обучаемия 

• относно представянето спрямо целите на обучението 

• въз основа на доказателства за учене 

• от учителя, ученика или връстниците 

• тя води до промени в поведението на учителите и учениците [1]. 

Четирите нива на обратна връзка: 

Има четири нива на обратна връзка: самооценка, обратна връзка спрямо задача, обратна 
връзка за процеса на учене и саморегулацията. Самооценката може да е утешителна, но да не 
насърчават мисленето за растеж и да не предоставят информация на учениците за тяхното 
обучение. 

 
 

 

Индивидуална 
обратна връзка 

Обратна връзка за 
поощрение на ученика 

Обратна 
връзка 
спрямо 

задачата 

Как е изпълнена задачата 

Обратна 
връзка за 

процеса на 
учене 

Използвани образователни 
подходи и стратегии за 

изпълнение на задачата 

Обратна връзка 
за 

саморегулация 

Браво! Ти си умен!  

Добре е да ползваш 
подходящ научен 

език 

Важно е да 
направиш стъпки, 
за да се увериш в 

надеждността на 
своите източници 

Умения за самооценка и 
наблюдения върху собствените 

стратегии за учене при 
изпълнение на задачата 

Чудесно е, че търсиш 
обратна връзка от 

съучениците си, и сам 
можеш да се увериш, че 

това ти помага да 
изясниш аргументите си. 
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Конструктивната обратна връзка за учене трябва да разглежда три въпроса: 

• Накъде вървя? (какви са целите, които трябва да постигна). 

• Как вървя? (какво ми помага да напредвам към постигане на целите) . 

• Каква е следващата крачка? (какво мога да направя, за да напредвам повече) . 

Без разбиране относно „какво мога да направя, за да напредвам повече“ обратната връзка 
допринася малко за учебния процес и може да остави у ученика впечатлението, че не е 
получил обратна връзка. 

Източник: Hattie , J., & Timperley , H. (2007). Силата на обратната връзка. Преглед на 
образователните изследвания, 77 (1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487 и 
Hattie (2011). 

 

Обратна връзка, Фиксирани нагласи и нагласи за развитие и растеж 

По-долу са дадени примери за обратна връзка за справяне с грешки в математиката. 

Фиксиран начин на мислене  
(КАКВО ДА НЕ КАЗВАМЕ) 

Мислене за растеж (КАКВО ДА КАЗВАМЕ) 

Не всеки е добър в математиката. Просто се 
постарай 

Когато се научите как да решавате нов 
вид задачи, това увеличава 
възможностите ви за учение по 
математика като цяло  

Това е добре, може би математиката не е 
една от силните ви страни 

Ако се хванете да казвате „Аз не съм 
математик“, просто добавете думата 
„още“ в края на изречението 

Не се притеснявай, ще се получи, ако 
продължиш. 

[Ако учениците използват грешни стратегии, 
усилията им може да не работят. Освен това те 
могат да се почувстват особено неумели, ако 
усилията им са безрезултатни.] 

Чувството, че математиката е трудна, 
е еднакво с това че знанията ви по 
математика нарастват 

Голямо усилие! Направихте всичко възможно! Въпросът не е да се получи всичко 
веднага. Въпросът е да развиете 
разбирането си стъпка по стъпка. Какво 
можете да опитате след това? 

Източник: От Dweck (2015) в Hattie and Clarke (2019) Видимо обучение: Обратна връзка. 
Routledge. 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bg&u=https://doi.org/10.3102%252F003465430298487
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Инструмент: 7 Съвети за родители в подкрепа на обучението 
Примерни въпроси, които да зададете 

1. Въпроси относно готовността за учене 

• Как може да се организира пространство, за да учи детето по-добре? Какво може 
да се подобри? 

• От какви материали има нужда, за да се справи детето с домашното при 
дистанционно обучение? 

2. Въпроси които родителите могат да зададат към детето, за да го подкрепят в ученето 

• Кой е най-добрият начин да ти помогна? 

• Как се справяш когато работим заедно? 

• Какво можем да подобрим, когато работим заедно? 

• Кой друг би могъл да ти помогне? 

3. Въпроси, когато детето не се справя 

• Къде се затрудни? 

• Какво вече си опитвал, за да се справиш и е било успешно? 

• Какво сме правили в миналото, когато не се справяш с домашните си? Дали една от 
тези стратегии ще работи и сега? 

Съвети в подкрепа на четенето у дома 

• Насърчавайте споделеното време за четене у дома (четене с детето, дискусии относно 
четенето на детето). 

• Насърчавайте децата да имат ежедневен режим на четене. 

• Когато можете, говорете за радостта от четенето. Споделете това, което четете, с 
детето си. 

• Задавайте на детето си много въпроси! Кой? Какво? Кога? Къде? Защо? Какво мислиш, 
че героят изпитва? 

• Помолете детето си да прави прогнози за прочетеното. Какво мислиш, че ще се случи 
по-нататък? 

• Помолете детето си да обобщи прочетеното. Можеш ли да си спомниш какво се 
случи? 

• Помолете детето си да пише за прочетеното. Можеш ли да напишеш едно изречение, 
за да обясниш какво ти хареса или не в историята / текста? Можеш ли да 
нарисуваш картина за прочетеното (за по-малки деца)? 

• Четете и обсъждайте четеното с приятелите или семейството. Насърчете детето си да 
ги сподели с роднина или приятел по телефон или видео разговор. 

Източник: Фондация за образователни фондове. 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-
19_Resources/Resources_for_schools/7_Top_Tips_to_Support_Reading_at_Home.pdf 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Resources_for_schools/7_Top_Tips_to_Support_Reading_at_Home.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Resources_for_schools/7_Top_Tips_to_Support_Reading_at_Home.pdf
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Област 3: Грижа за благополучието на цялата 
училищна общност (психично здраве и 
психосоциална подкрепа) 
  

Проблеми и рискове 

Децата, родителите и учителите нямат умения да се справят с дългосрочното влияние на 
пандемията върху тяхното ежедневие; 

 Деца, засегнати от тревожност и стрес, неспособни да регулират поведението си или да се 
справят с емоциите си, се страхуват, че ще изостанат в обучението си; 

 Рискове за защитата на деца от уязвими групи или деца, живеещи в домове с насилие, както 
и за деца мигранти и бежанци. 

 Увеличават се рискове за уязвими деца със СОП да не получават допълнителна 
образователна подкрепа и услуги; 

 Неспособност на родителите да се свържат със социални и други услуги за подкрепа; 
хранителна бедност; 

 Прегаряне при учителите. 

  

Приоритетен фокус: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подпомагане 
благосъстоянието 

на учениците и 
техните семейства 

Подпомагане 
благосъстоянието 

на учителите и 
училищния 
персонал 

Подкрепа за 
благосъстоянието 

и психичното 
здраве във всички 

дейности на 
училището 
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Как може да се постигне? 

Подпомагане 
благосъстоянието 
на учениците и 
техните 
семейства 

• Как училището може да подкрепи учениците и техните семейства в психичното благополучие? 

o Провеждайте обучение за всички служители, за да са наясно с признаците на влошено психично здраве и 
благосъстояние, както и какви са стъпките, които трябва да се предприемат при идентифициране на дете и/или 
семейство в риск. Включете училищни психолози в обучението на учителите по тези въпроси. 

o Идентифицирайте учениците с в лошо психично здраве (напр. тревожност). 
o Училищните психолози могат да организират дейности във всеки клас в началото на годината, с всички ученици, по 

отношение на психичното здраве и благосъстоянието, включително подходящи за всяка възраст дейности за 
повишаване на осведомеността по въпросите на психичното здраве, позволяващи на учениците да изразят своите 
емоции и страхове (например рисуване, въпросници, дискусии в малки групи) и да управляват стреса и 
несигурността. (Виж Инструменти 1 и 2). 

o Учителите могат да насърчават учениците да търсят подкрепа за психично здраве и благополучие от училището и 
извън училище по нестигматизиращ начин. 

o Училищата могат да осигурят кратки сесии с училищния психолог по време и след учебните часове, както и 
индивидуални или малки групови срещи, включително по време на дистанционно обучение. 

o Предоставяйте на родителите и семействата информация за наличните професионални услуги, базирани в 
общности, по нестигматизиращ начин. 

• Как във вашето училище е осигурена психосоциална подкрепа за учениците и техните семейства? 

o Уверете се, че целият персонал е наясно как да насочи ученици и семейства в риск към социални услуги и услуги за 
закрила на децата (от насилие, злоупотреба, пренебрегване).  

o Осигуряване на училищно столово хранене и/или закуски. Организиране на клубове за закуска за най-
маргинализираните деца. Развитие на партньорство с местни хранителни магазини, пекарни и ресторанти за 
дарения на училището, семействата или отделни ученици (напр. безплатен ваучер за хранителни стоки). 

o Предоставяне на информация на родителите (училищно настоятелство, уебсайт на училище, родителски срещи) за 
организации, ангажирани със социално-икономическа подкрепа (центрове за работа, кариерни центрове, общински 
служби, социални услуги, НПО и др.). 

Подпомагане 
благосъстоянието 
на учителите и 

• Как вашето училище подкрепя благосъстоянието на учителите? (Виж Инструменти 1, 2 и 3 ) 

o Проучете и обсъдете с учителите как да идентифицирате социално-емоционалните нужди. 
o Провеждайте дейности за повишаване на осведомеността за всички учители по въпросите на психичното здраве и 
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училищния 
персонал 

благосъстоянието, включително такива, свързани с риск от прегаряне. Поканете училищни психолози да поговорят 
за рисковете от прегаряне на работното място. 

o Изнесете в учителската стая информация за това къде учителите могат да се обърнат за помощ (психично здраве и 
психосоциална подкрепа). 

o Поканете учители и персонал, за да обсъдите как училището може да осигури подкрепяща работна среда през 
цялата година. 

o Организирайте група за подкрепа между учителите. 
o Насърчавайте учителите и персонала да споделят уебсайтове и ресурси. 
o Предоставете материали за психичното здраве и благоденствие за разпространение в учителската стая. 
o Разработете стратегии за подкрепа на учители, които трябва да се самоизолират, когато имат симптоми на COVID-19 

или трябва да останат вкъщи, когато се грижат за деца, които не могат да посещават училище, поради затваряне или 
карантина. 

Подкрепа за 
благосъстоянието 
и психичното 
здраве във 
всички дейности 
на училището 

• Как вашето училище е осигурило подкрепа за благополучие и психично здраве във всички свои инициативи и 
дейности? 

o Прегледайте целия училищен подход към психичното здраве и благосъстояние: Какво правите добре? Какво бихте 
могли да направите по-добре? Какво повече бихте могли да направите? (Виж Инструмент 4). 

o Включете социално-емоционалното обучение в учебната програма/училище, преподавателските практики и 
извънкласните дейности. 

o Провеждане на дейности за осигуряване на позитивен училищен климат: дейности за създаване на приятелски 
отношения между връстниците, дейности за улесняване на отворената комуникация между ученици и служители, 
дейности за превенция на насилието и дейности, подкрепящи участието на учениците в процеса на вземане на 
решения. 

o Създавайте възможностите за увеличаване на чувството за принадлежност на учениците към училище (колективни 
дейности, оценяване на участието и постиженията на учениците, грижа за учениците, отворена комуникация и др.) 

o Уверете се, че благосъстоянието на учениците и персонала е стълб във вашата училищна визия, училищни планове и 
училищно лидерство и управление. 

o Ангажирайте настоятелството, училищните съвети и други заинтересовани страни по въпросите на благосъстоянието 
на учениците и учителите и психичното здраве. 
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Инструменти за област 3: Благосъстояние 

Инструмент 1: Управление на стреса 
Какво е стресът? 

Стресът е биологичен отговор на заплаха и опасност. Когато е изложен на опасност или заплаха, 
мозъкът отделя хормони (адреналин и кортизол), които позволяват на тялото да се подготви за 
реакция „битка или бягство“. Това дава възможност на телата ни да поемат повече кислород и 
да изпомпват кръвта по-бързо в мускулите, за да можем да бягаме по-бързо или да се бием по-
добре. Ние също ставаме по-будни и сетивата ни се изострят. 

Стресът обикновено възниква, когато има несъответствие между възприетите изисквания и 
възприеманата способност за справяне. Той се проявява по различен начин за различните хора. 
Може да ни повлияе физически (потни ръце, сърцебиене, болки в стомаха, диария) и може да 
доведе до загуба на сън или апетит, раздразнение, лошо настроение и лоша концентрация. 

Source: UNICEF Europe and Central Asia (2019) Schools Can Do It! Regional Training Modules on 
School Dropout Prevention. Module 4: Student Socio-emotional Wellbeing. Geneva: UNICEF Regional 
Office for Europe and Central Asia. 

Дейности в подкрепа на намаляването на стреса: 

1. Разберете какво е стресът, какво го причинява и как работи (хормони; физически, 
когнитивни, емоционални и поведенчески симптоми). 

2. Идентифицирайте кои са вашите признаци/сигнали за стрес в различни ситуации. 
3. Разберете кои са положителните и отрицателните стратегии за справяне със стреса. 
4. Разработване на планове за намаляване на стреса (например https://ppvkids.com/wp-

content/themes/ppv/img/forms/personal_plan_handout.pdf). 
5. Управление на времето. 
6. Повече и по-добър сън. 
7. Ежедневни упражнения. 
8. Здравословен хранителен режим. 
9. Релаксация: йога, съсредоточаване, мускулна релаксация, слушане на музика. 
10. Прекарване на време с приятели, които са подкрепящи и положително настроение. 
11. Отделяне на време за себе си. 
12. Излизане навън и свързване с природата.  
13. Освобождаване на емоционалното напрежение чрез творчество, писане и т.н. 
14. Развиване умения за остояване на собствена позиция.  
15. Развиване стратегии за положително справяне със стреса. Например разбиване на 

голяма задача на по-малки, по-постижими задачи. 
16. Заменяне на негативните мисли с алтернативни, неутрални или положителни мисли. 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bg&u=https://ppvkids.com/wp-content/themes/ppv/img/forms/personal_plan_handout.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bg&u=https://ppvkids.com/wp-content/themes/ppv/img/forms/personal_plan_handout.pdf
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Пример за релаксация: Представете си, че… 

Искали ли сте някога да избягате на специално място? Сега е вашият шанс. Това е бърз 
медитативен начин да отидете, където искате. 

• Намерете тихо място, но което не се разсейвате. 
• Седнете в удобна позиция. 
• Затворете очите си. 
• Представете си, че седите на това специално място. Това може да е място, където сте 
почивали, дом на роднина, който съхранява положителни спомени, или място, което 
винаги сте искали да посетите. 

Прекарайте време, оставяйки ума си да се лута. Доловете звуците. Ароматите. Цветовете. 
Това е вашата ваканция за ума. Когато сте готови, отворете очи и се върнете у дома. 
Хубавото при тази техника е, че можете да го направите по всяко време, без дори да 
стягате багажа. Медитацията само за няколко минути на ден може да ви помогне да се 
чувствате балансирани, концентрирани и в кондиция. 

Отделете малко време всеки ден, за да включите някои от тези разрушители на стреса във 
вашия живот. Освен че ще се чувствате спокойни, ще се чувствате и по-балансирани. 

https://www.psychologytoday.com/gb/blog/teen-angst/201411/top-10-stress-busters-teens 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bg&u=https://www.psychologytoday.com/gb/blog/teen-angst/201411/top-10-stress-busters-teens
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Инструмент 2: Цикъл на контрола 
Това е инструмент, който може да помогне както на ученика, така и на учителя да се 
съсредоточи върху това, над което има контрол, а не върху това, което не може да контролира 
по време на несигурност или тревожност. Фокусирането върху това, което можем да 
контролираме, ни дава свобода на действие и идеи за положителни стъпки напред за 
справяне със страха и безпокойството. 

 

 
 

 

 

 

 

Какво не мога да контролирам? 
(Нека да пусна тези неща, които не 

мога да контролирам) 
 

Какво мога да 
контролирам? 

(Мога да се фокусирам, 
върху нещата над 

които имам контрол.)  
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Инструмент 3: Колело на благополучието на учителите  
 

Целта на този инструмент е да провокира преподаватели да разсъждават върху 
многобройните измерения на професионалния си живот във връзка със своето здраве, 
комфорт, благополучие. Инструментът помага да се:  

o оцени нивото на удовлетвореност във всяка от посочените области. 

o идентифицира какво трябва да се подобри, за да се повиши професионалната 
удовлетвореност на учителите. 

o предприемат действия за подобряване на професионалното им благосъстояние.  

 

Как да използвате колелото? 

Колелото може да се използва индивидуално от учителите като инструмент за самооценка или 
да бъде улеснено от обучител или колега по време на обучение, кръг за размисъл или други 
дейности с колеги, организирани от училището.  

Шестте области са основни стълбове за удовлетворност и здравословни отношения на 
работното място: 

1. Усещане за смисъл на работното място: Чувството за смисъл в живота е от съществено 
значение за удовлетворението. По същия начин чувството за смисъл на работното място, 
също е от съществено значение. Тук става въпрос за:  

• Защо да си учител е важно за теб? 

• Професионалната работа отговаря ли на житейските  ценности и убеждения на 
учителя? 

2. Управление на професионалното натоварване: Това измерение се отнася до това колко 
ефективно и ефикасно учителите се справят с натоварването си, включително по време 
на пандемията. 

3. Грижа за себе си и баланс между професионален и личен живот: Това измерение 
говори за това как преподавателите се грижат за своето физическо и психическо здраве 
и развиват здравословни навици, как се справят със стреса и как поддържат ефективен 
баланс между работата и личния живот. 

4. Положителни взаимоотношения с колегите и чувство за общност: Положителните 
взаимоотношения са основен компонент от психичното здраве и удовлетвореността. В 
училищата се изграждат взаимоотношения между учители и ученици, учители и 
родители, между калеги и между учители и ръководството на училището. Училището 
също развива отношения с други институции и обществени организации. 

5. Лично и професионално развитие: Преподаването или управлението на училище 
понякога е предизвикателство. Човек може да отговори на предизвикателствата с 
правилното ниво на подкрепа и възможности за учене и развитие на съответните умения 
и компетенции. Когато се чувстваме подготвени е по-малко вероятно да се стресираме, 
когато се изправим пред предизвикателства или нови ситуации. 

6. Глас: Имате усещане, че гласът ви като учител има влияние върху решенията, които 
засягат вас и вашата професионална роля.  
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Процес: 

1. За всяка от посочените сфери отбележете какво е вашето ниво на удовлетвореност днес, 
по скала от 0 (най -ниска) до 10 (най -висока). Оцветете пространството, съответстващо 
на вашия резултат за всяка сфера.  

2. След като оцените колелото си, наблюдавайте го: 

• Какво забелязвате? 

• Изненадва ли ви нещо? 

• Кои са сферите, които бихте искали да подобрите? 

3. За всяка сфера, която бихте искали да подобрите, какво ниво на удовлетвореност бихте 
искали да достигнете по скала от 0 до 10? Оцветете пространството, съответстващо на 
вашия резултат за всяка сфера (използвайте различен цвят от този в стъпка 1). 

4. За всеки от тези сфери направете мозъчна атака за дейности, които бихте могли да 
въведете сами или с колегите си, които биха подобрили нивото на удовлетвореност. 
(Помислете за действия, които можете да предприемете, над които имате контрол, а не 
за действия, които зависят от другите). 

5. Какво или кой би могъл да ви помогне да реализирате тези дейности? 

6. Какво действие във всяка от избраните сфери бихте могли да предприемете първо?  
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Фигура. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Намиране на 
смисъл в работата  

Управление на 
професионално
то натоварване  

Грижа за себе си и  баланс 
между работа и личен живот 

Положителни 
взаимоотношение с 

колегите и чувство за 
общност 

Личностно и 
професионално 

развитие 

Зачитане гласа 
на учителите 

1 2 3 4 10 7 8 6 5 9 
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Инструмент 4: Цялостен училищен подход към благосъстоянието 
Подобряването на благосъстоянието на учениците и учителите изисква цялостен училищен 
подход. Благосъстоянието на учениците и учителите има последствия за: 

Елементите на цялостен училищен подход за подобряване на благосъстоянието на 
учениците и персонала 

Области за 
подобряване 
на училищата 

Елементи към адреса Примери 

Лидерство 

• Училищната визия включва благополучието 
на ученици и учители 

• Училището има приоритети за 
благосъстоянието на учениците и персонала 

• Училищни политики, планове и структури за 
насърчаване на благосъстоянието на 
учениците и персонала 

• Мониторинг и преглед на училищния 
капацитет за подобряване на 
благосъстоянието на учениците и персонала 

• Професионално развитие по отношение на 
благосъстоянието на учениците и персонала 

Благосъстояние е 
заложено в 
плановете за 
училищна самооценка 
и развитие на 
училището.  

Политики за борба с 
насилието и тормоза 

Вътреучилищни и 
външни възможности 
за професионално 
развитие за учители 
и персонал. 

Предотвратяване на 
прегарянето. 

Училищна 
култура  

• Включване и разнообразие 

• Училищна свързаност 

• Роля на персонала, учениците и родителите в 
изграждането на чувствителна към 
благосъстоянието училищна култура 

• Насърчаване на позитивни, грижовни и 
уважителни връзки ученик-връстник, ученик-
учител, учител-родител и учител-учител 

Училищен модел, 
включващ 
положителни 
отношения 

Професионално 
развитие за 
включване / 
разнообразие и 
комуникация 

Насърчение и похвала 

Участие на 
учениците 

• Даване на глас на учениците при вземане на 
решения по въпроси, които ги засягат 

• Участието на учениците в подходи, основани 
на силни страни, за подобряване на 
собственото им благосъстояние 

• Участие на учениците в разработването на 
стратегии за подобряване на 

Стратегии за 
участие и 
ангажираност на 
учениците 

Дейности за 
партньорска 
подкрепа 
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благосъстоянието (включително безопасност 
и намаляване на рисковото поведение и 
тормоз) 

• Участие на учениците в дейности за 
превенция на отпадането/подобряването на 
благосъстоянието (партньорски интервенции) 

Оценяване на приноса 
на учениците 

Партньорства 

• Ангажираност на семейството за изграждане 
на колективно разбиране за 
благосъстоянието на учениците и персонала 

• Културно чувствително и приобщаващо 
развитие на партньорството с родители и 
семейства 

• Връзки с обществени организации, служби и 
агенции за подпомагане на училищата в 
ранното идентифициране на нуждите и 
съвместно планиране на целева подкрепа за 
ученици, семейства и персонал 

Мултидисциплинарни 
екипи, базирани в 
училище или в 
областта, за да 
отговорят цялостно 
на нуждите на 
учениците. 

Процес на сезиране 
към външни служби, 
обществени 
организации и 
агенции. 

Дейности за 
подкрепа 

• Преподаване на социално-емоционални 
умения 

• Разработване на стратегии за подпомагане на 
благосъстоянието (използвайки тристепенния 
подход) за ученици и служители 

• Включване училищния персонал, учениците и 
семействата в популяризирането и 
признаването на положителното поведение 

• Събиране и анализ на училищни данни за 
благосъстоянието, за да информирате за 
поддържащи дейности за благосъстояние 

• Мониторинг и преглед на училищния 
капацитет да отговори на благосъстоянието 
на учениците и персонала и нуждите и 
случаите на психично здраве 

Система за 
подпомагане на 
благосъстоянието в 
училище. 

Услуги за 
психологическа 
подкрепа в училище. 

Умения за 
живот/умения за 
социално-
емоционално 
благосъстояние и 
курсове/дейности за 
личностно развитие. 

Дейности за 
предотвратяване на 
професионалното 
прегаряне. 

Източник: Адаптиран от Образователния съвет (2018) и УНИЦЕФ (2017) 

Source: UNICEF Europe and Central Asia (2019) Schools Can Do It! Regional Training Modules on 
School Dropout Prevention. Module 4: Student Socio-emotional Wellbeing. Geneva: UNICEF Regional 
Office for Europe and Central Asia. 

 

 



 

 58 

Дейност: 

Картографирайте съществуващите инициативи и дейности за подпомагане на благосъстоянието 
на учениците и персонала във вашето училище.  Карта на 5-те области по-горе: Лидерство, 
Училищна култура, Участие на учениците, Партньорство и Дейности за подкрепа. 

1 Кои са основните силни страни на вашето училище в подкрепа на благосъстоянието на 
учениците и персонала? 

2 Какви са пропуските в подпомагането на благосъстоянието на учениците и училищния 
екип? 

3 Кои са основните области за подобрение във вашето училище по отношение на 
подпомагането на благосъстоянието на учениците и училищния екип? 

4 Кои са първите три области за подобрение, на които трябва да се обърне внимание във 
вашето училище? 

5 Кои са трите незабавни действия, които вашето училище може да предприеме, за да се 
справи с тези 3 най-важни области? 

Source: UNICEF Europe and Central Asia (2019) Schools Can Do It! Regional Training Modules on 
School Dropout Prevention. Module 4: Student Socio-emotional Wellbeing. Geneva: UNICEF Regional 
Office for Europe and Central Asia. 
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Област 4: Безопасни училища 
  

Проблеми и рискове 
• Разпространение на COVID-19 сред ученици и учители; училища като клъстер на 

инфекция 
• Заклеймяването и дискриминацията на ученици и персонал, заразен с вируса, особено 

ученици от уязвими групи 
• Училищата не са добре оборудвани и подготвени за отваряне след пандемията, както 

и за своевременно реагиране на променящите се изисквания за здраве и безопасност 
• Недостатъчно средства за спазване на националните здравни насоки и разпоредби 
• Родители и ученици нямат доверие в безопасността в училище 
• Нисък капацитет от здравните институции за адекватен мониторинг на училищата 

  

Приоритетен фокус: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спазване на 
националните 

насоки 

Регулярно 
предоставяне на 

училищни 
здравни услуги 

Разработване на 
насоки и 

съобщаване на 
правила на 

ученици, 
родители и 
служители 
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Как може да се постигне това? 

Спазване на 
националните 
насоки 

• Как се справя вашето училище с осигуряването на националните указания за безопасност в училище? 

o Относно: течаща вода, санитарни помещения, лична хигиена, почистване и дезинфекция, лични предпазни средства, 
използване на материали, книги, играчки. 

o Относно: посрещане, изпращане на децата, време за игра, време на открито, обяд. 
o По отношение на придвижването между различни части на училището, еднопосочни системи, движения на учители и 

ученици. 
o Относно: прибиране на децата и общи условия за влизане на родителите в училище. 
o Относно: училищна столова, приготвяне и разпространение на храна. 
o Относно: използване на тоалетни. 
o Относно: групови и индивидуални спортове изискващи близък контакт, спорт на закрито, отдих и групови занимания 

(напр. пеене). 
o Относно: процедури за евакуация при пожар. 
o Създаден е протокол за изолиране по нестигматизиращ начин на ученици и служители, показващи симптоми. 
o Ясни правила за безопасно връщане в училище на ученици и персонал, заразени с COVID-19. 
o Създаден протокол за информиране на родителите в случай на инфекция на тяхното дете, карантина на класа или 

затваряне на училище. 
o Създаден протокол за поддържане на контакт с ученици и учители, изолирани вкъщи и/или заразени от COVID-19. 
o Координация със здравните власти. 

• Как във вашето училище идентифицирате ученици и преподаватели, които са клинично уязвими и се нуждаят от 
предпазване? 

o Проучването се провежда по поверителен и нестигматизиращ начин. 
o Стратегиите за учене и преподаване са ясни за учители и ученици. 
o Стратегиите са ясно комуникирани с родителите, учениците и учителите. 
o В сътрудничество с РУО е договорено кои учителите могат да заместват, в случай на карантиниране на учител, и да 

преподават в клас до завръщане на титуляра (пенсионери, учители доброволци, терапевти и т.н.). 

• Как във вашето училище правите преглед на планове и оценка на резултатите от мерките за безопасност? 

o Процесът на преглед включва участието на родители, ученици и училищен персонал. 
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Разработване 
на насоки и 
съобщаване 
на правила на 
ученици, 
родители и 
служители 

• Как вашето училище е сигурно, че мерките за безопасност и защита се прилагат? 

o Разработете прости съобщения (подходящи за възрастта, с помощта на визуални елементи и т.н.). 
o Уверете се, че разпространението на правила и насоки се извършва чрез различни канали, медии (печатни, срещи или 

телефонни разговори) и на различни езици, където е необходимо. 
o Определете членове или групи от общността, които биха могли да подпомогнат разпространението на тези послания и 

насоки сред най-уязвимите и / или маргинализирани семейства. 

• Как вашето училище преодолява вярвания за COVID-19 и се бори с дезинформацията и предубежденията? 

o Превенция на заклеймяването и дискриминацията на ученици и персонал в карантина, предупреждение от заразени 
семейства чрез ясна комуникация с училищната общност, като се избягват предубеждения към маргинализирани групи 
и се предоставят научни факти. 

o Участие на учениците в разработването и разпространението на подходящи за възрастта ключови здравни съобщения. 
o Уверете се, че ясни медицински факти и здравни послания са достъпни за учениците и чрез преподаването в класната 

стая. 

Регулярно 
предоставяне 
на училищни 
здравни 
услуги 

• Как вашето училище е ангажирано в предоставянето на регулярни здравни услуги при спазване на правилата за 
безопасност? 

o Приоритизирайте училищната ваксинация, здравните прегледи, храненето и услугите за сексуално и репродуктивно 
здраве. 

o Дайте приоритет на услугите за деца с увреждания. 
o Приоритизирайте психологическата подкрепа. 
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Приложение 1. Модел за училищен план 
ДОСТЪП 

Защо Какво Кой Кога Мониторинг 
Проблем Необходими действия Отговорности Краен срок Какво работи? 

Какво не работи? 
Как можем да се подобрим? 

          
          
          

 УЧЕНЕ 

Защо Какво Кой  Кога Мониторинг 
Проблем Необходими действия Отговорности Краен срок Какво работи? 

Какво не работи? 
Как можем да се подобрим? 

          
          
          

 ЗДРАВЕ 

Защо Какво Кой Кога Мониторинг 
Проблем Необходими действия Отговорности Краен срок Какво работи? 

Какво не работи? 
Какво можем да подобрим? 
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 БЕЗОПАСНИ УЧИЛИЩА 

Защо Какво Кой  Кога Мониторинг 
Издание/проблем Необходими действия Отговорности Краен срок Какво работи? 

Какво не работи? 
Какво можем да подобрим? 

          
          
          

  

УПРАВЛЕНИЕ 

Защо Какво Кой  Кога Мониторинг 
Проблем Необходими действия Отговорности Краен срок Какво работи? 

Какво не работи? 
Какво можем да подобрим? 

          
          
          

 [1] Източник: Австралийски институт за преподаване и училищно лидерство , https://www.aitsl.edu.au/ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=bg&u=https://www.aitsl.edu.au/
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Приложение 2: Европейска рамка на ключовите компетенции за 
личностно, социално и образователно развитие.  
 

Област Koмпетентности  Дескриптори 

Ли
чн

ос
тн

и 

L1 Нагласа за развитие  

Вяра в своя и в 
потенциала на другите 
за непрекъснато учене 
и напредък 

L1.1 Разбиране и увереност в собствените си и 
способностите на другите да учат, усъвършенстват 
и постигат с труд и отдаденост 

L1.2 Осъзнаване, че ученето е процес през целия 
живот, който изисква отвореност, любопитство и 
целенасоченост 

L1.3 Умение да се осмисли обратната връзка от други 
хора, както и да се рефлектира върху успешни и 
неуспешни опити при учене, така щото да 
продължи развивитието на своя потенциал 

Со
ци

ал
ни

 

L2 Критично мислене 

Оценка на информация 
и аргументи в подкрепа 
на обосновани 
заключения и 
разработване на 
иновативни решения 

L2.1 Осъзнаване на потенциални прeзрасъдъци и 
лични ограничения, като същевременно се събира 
валидна и надеждна информация и идеи от 
различни и уважавани източници 

L2.2 Сравняване, анализ, оценка и синтез на данни, 
информация, идеи и медийни съобщения, за да се 
направят логични заключения 

L2.3 Разработване на творчески идеи, синтезиране и 
комбиниране на концепции и информация от 
различни източници с оглед решаване на 
проблеми 

  У
м

ен
ия

 з
а 

уч
ен

е 

L3 Управление на 
ученето 

Планирането, 
организирането, 
наблюдението и 
прегледа на 
собственото обучение 

L3.1 Осъзнаване на собствените интереси за обучение, 
процеси и предпочитани стратегии, включително 
нужди от обучение и необходимата подкрепа 

L3.2 Планиране и изпълнение на учебни цели, 
стратегии, ресурси и процеси 

L3.3 Вникване и оценка на целите, процесите и 
резултатите от обучението и свързване на 
познанието от различни сфери.  

 
Source: Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M. (2020): The European Framework for 
Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-19418-7, doi:10.2760/302967, JRC120911.  
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Приложение 3: Споразумение между училището, родителите и децата 
Това е пример за тристранно споразумение, което може да бъде използвано за намаляване 

на отсъствията и преждевременното отпадане от училище и за подобряване на 
взаимоотношенията училище-родители-деца 

  

 

Споразумение между [училище] и семейството на [X] 

 

 

Училището се съгласява:  

 да осигури безопасна среда, зачитане на различията и справедливо, еднакво и 
честно отношение към всяко дете 

 да направи всичко, за да може учениците да получат необходимите знания и 
умения за добър старт в живота, в съответствие с учебната програма и 
държавните образователни стандарти  

 да осигури необходимата подкрепа за наваксване на обучителните затруднения, 
повишаване на успеха и осигуряване на присъствието и участието на учениците 
в обучителния процес  

 
Дата:.................................   Име:................................................................ Подпис:...............  
 
 

Детето се съгласява:  

 да идва навреме на училище и да посещава всички учебни часове 
 да спазва Правилника на училището, да пази собствеността на училището и да 

съдейства на учителите и персонала на училището 
 да си учи уроците и домашните, да се стреми към високи успехи и да е отговорно 

към поставените задачи 
 

Дата:.................................   Име:................................................................ Подпис:...............  
 
 

Родителят/настойникът се съгласява:  

 да осигурява присъствието на детето в училище всеки учебен ден  
 да проявява интерес към случващото се в училище, към заниманията и 

постиженията на детето си в училище  
 да съдейства на учителите за постигане на целите, свързани с детето  

 
 
Дата:.................................   Име:................................................................ Подпис:...............  
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