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КАК ДА ИЗГРАДИМ ДОБРА ВРЪЗКА С 

УЧЕНИЦИТЕ
 Покажи им, че се интересуваш от тях, че им желаеш добро!

 Слушай ги!

 Питай ги как да им помогнеш!

 Винаги им говори със спокоен тон (дори да си ядосан)!

 Когато възникне проблемна ситуация, никога не се опитвай да я 
решаваш, преди те да са се успокоили!

 Хвали техните постъпки, работа, борбеност и прогрес в различни 
области!

 Важно е как им говориш, защото това се отразява директно върху 
начина, по който те ще възприемат себе си.

 Винаги трябва да казваш по нещо хубаво за тях 
на родителите им, дори да си ги извикал заради 
проблемите, които създават децата им.

 Помогни им да открият силните си страни, за 
да ги накараш да започнат да вярваш в себе 
си и в доброто си бъдеще!



БАРИЕРИ ПРЕД УСПЕШНОТО УЧЕНЕ

• Обучителни трудности
• Дислексия / дискалкулия
• Неврологични диагнози
• физически увреждания
• Високи изисквания, стрес, тревожност
• Проблеми вкъщи
• Проблеми във взаимоотношенията с връстници
• Ниска самооценка и страх от провал
• Твърде сложен или твърде лесен материал

• Ограничен достъп до ранна 
интервениция

• Неправилен подход на учителя
• Неподходящ график / програма
• Липса на подходящи дидактични 

материали
• Неподходящ метод на оценяване

• Липса на мечти или представа 
за бъдещето

• Желание да бъда бунтар
• Желание да се присъединя 

към определена група
• Липса на интерес към темата



КАК ДА НАМАЛИМ СТРАСА, ЗА ДА ОЦЕНИМ 

ПРАВИЛНО УЧЕНИЦИТЕ

 Устно изпитване (за някои ученици)

 Писмено изпитване плюс устно (учителят задава въпрос 
към някой ученик, за да си изясни отговора му)

 Удължено време

 Да бъде изпитан в отделна стая заедно с ресурсен учител 
или друг специалист, които да му обяснява въпросите

 Алтернативни методи на изпитване:

- Презетнация в малка група или само пред учителя (не
пред целия клас)

- Детето да запише като клип презентацията си у дома и
учителя да го изгледа, когато е сам (особено за танци
по ФВС, песни по музика)

- Групови въпроси, дискусия

- Практически задачи

- Изготвяне на проекти

- Отговори на отворени въпроси, есета, съчинения,
разсъждения и т.н. да се пишат на клавиатура



СТРАТЕГИИ ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 

С ХАДВ ИЛИ ПРОБЛЕМИ В КОНЦЕНТРАЦИЯТА

 Разделяй по-дългия урок на малки части

 Различни дейности (така по-лесно се задържа вниманието)

 Кратки почивки в класната стая с физическа активност или нещо 
забавно

 Мултисензорно учене (учене чрез слушане, 

гледане, докосване, вкусване, подушване)

 Часовник в класната стая

 Докато слушат, някои ученици имат нужда да рисуват или играят с нещо 
с ръце (да мачкат стрес топки, пластилин, спинър).

 Ниски разделителни плоскости между учениците, за да не се разсейват

 Високи разделителни прегради между учениците

 Обърнете чина на ученика към стената, далече от другите

 Шумоизолиращи слушалки



• Оцвети тази картинка!

• Нарисувай ми нещо!

• Нарисувай ми как се чувстваш!

• Затвори очи (или постави маска)!

• Разходи се и пийни вода!

• Завиване с леко одеало или шал

• Отиди на тихо място!

• Шумозаглушители

• Слушалки с релаксираща музика

• Дъвкалки

• Пластилин

• Спинер

• Стрес топка

• Низанки (макарони, мъниста, сламки)

• Въженце или ластик



ИМПУЛСИВНОСТ - СТРАТЕГИИ

 План - кой къде да седи в стаята

 Рутина (стриктен график), за да почувстват сигурност учениците

 Да се поставят материалите там, където няма много отвличащи 

вниманието фактори

 Да се проверява дали ученикът знае какво трябва да прави (ако не 

започне да работи е възможно да направи нещо, което не трябва)

 По време на почивка (междучасие) да се дават инструкции на 

някои ученици какво да правят

 Окуражате учениците да бъдат физически активни, както в 

училище, така и у дома

 За да се намали тревожността и гнева, научете учениците преди 

да действат да: броят до 10; да си мислят/представят за безопасно 

място; да потърсят възрастен; да играят с топка; да тичат около 

училището; да удрят по мек предмет (плюшена играчка, круша за 

бокс, възглавница); да слушат музика със слушалки; да отидат в 

стаята на психолога

 Спокойно помогнете на ученика да намери начин да се справи 

със ситуацията (когато се е успокоил). Той има нужда да знае как 

да посрещне в бъдеще такава ситуация по добър начин.

 Използвайте "социални истории", за да се научи на алтернативно 

поведение

* Научи ученика да прави разлика между емоция и поведение (имаш 



ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА –

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНЕТО
 Ранно въвъждане на рутина (ясни инструкции, да знаят 

къде отиват, да знаят къде да си намерят пособията и т.н).

 Индивидуални задачи/ график (покажи пример).

 Материали, съответставщи на нивото(за по-нисък клас)

 Помагалата по различните предмети да са в различни 
цветове

 Кратки почивки за учениците с проблеми с 
концентрацията

 Да използват компютър или смартфон по време на 
работа

 Подходящи компютърни програми по различни теми - по 
този начин се упражняват различни способности и 
понятия на различни нива

 Включете основна задача, улеснена задача и задача за 
напреднали

 Подгответе си допълнителни материали за учениците, 
които бързо приключат със задачите си или за такива, 
които искат/ имат нужда да се упражняват повече

 Задачи с лесни за следване инструкции

 Възможност за самостоятелни изследвания, проучвания 
по дадена тема, изготвяне на проекти



КРЪГОВЕ НА СРАВНЕНИЕТО
(ПРИПОКРИВАЩИ СЕ ДИАГРАМИ)
 Изключително подходящ метод за запомняне на 

нова информация 

 Може да се използва по всички предмети

 Могат да се сравняват и повече от два обекта 
или две групи

 Обогатява речника на децата с понятия, 
обозначаващи прилики (също като, подобно на, 
и двамата, единият, както и другият и т.н.) и 
разлики (единият..., докато другият..., за разлика 
от, А е..., а Б – напротив...)

Освен в математиката, могат да се 

използват за сравняване на: 

- предмети, растения, животни

- личности (владетели, учени, хора на 

изкуството)

- събития

- държави и т.н.



ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Ползи от груповите активности
 Развиват комуникативните умения

 Подобряват взаимодействието

 Повишават мотивацията

 Помагат учениците да се опознаят 

по-добре

 Насърчават креативността

 Упражняват се умения за 

решаване на проблеми

 Откриват се силните страни на 

учениците (лидерски способности, 

възможност да мислиш 

нестандартно, организаторски 

способности и т.н)

 Усещането заедно да направите 

нещо

 Упражняване на умението за 

размисъл след това

За запознаване – игра 

„Открий някой, който...“

Екипна работа



 https://www.canva.com/ - за изработка и дизайн на плакат, 

брошура, карта, корица, сертификат, лого и т.н.

 https://www.studystack.com/ - флашкарти на различни езици, готови 

и с възможност за създаване

 https://www.math-aids.com/ - работни листи, игри и забавни задачи 

по математика от ПГ до 7 клас

 https://www.coolmath4kids.com/ - много интересни мтематически 

игри със състезателен характер (на английски език)

 https://bg.khanacademy.org/ - уроци и въпросници по математика, 

науки, изкуства и т.н. и на български език

 https://www.storylineonline.net/ - аудиокниги на английски език, като 

едновременно със слушането има илюстрации и субтитри

 https://www.digipuzzle.net/ - пъзели, судоку, танграми и други 

образователни ресурси, но не са на български език

БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН РЕСУРСИ 

https://www.canva.com/
https://www.studystack.com/
https://www.math-aids.com/
https://www.coolmath4kids.com/
https://bg.khanacademy.org/
https://www.storylineonline.net/
https://www.digipuzzle.net/


„Разбрала съм, че хората ще забравят какво си

казал, ще забравят какво си направил, но

никога няма да забравят начина, по който си ги

накарал на се чувстват“

Мая Анджелоу

Добре е да знаем и прилагаме тези стратегии когато

работим с ученици със специални нужди, но в основата на

ефективното обучение стои връзката, която сме създали с

учениците си. Преди да приложим всичко това трябва да ги

опознаем - интересите им, предпочитания начин на учене,

актуалното ниво на знанията и способностите им.
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