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Представя

•Обучение на тема

• Тайният саботьор на учебният процес
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Тайният саботьор на ученият процес

• Кой е този таен саботьор? Защо все повече нашите деца се нуждаят от 
много повече внимание, грижи и обучение, когато тръгнат на детска 
градина? Защо се увеличава броят на неуспяващите деца в училище? 

• Какво предразполага неговото поведение. 

• Причините не са напълно изяснени. Има данни за генетична 
предразположеност и микроорганични увреждания на мозъка, но 
може да се дължи и на редица други фактори.

• Такова поведение и синдромът на хиперактивност засяга деца на 
възраст между 1 и 12г., които са твърде подвижни, имат проблем с 
концентрацията и вниманието, особено импулсивни са и цялата им 
дейност и взаимоотношения са дезорганизирани. 
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• Най-често се характерезират със следните прояви:

• Хиперактивност – имат много излишна енергия, постоянно 
говорят и въртят нещо в ръцете си или мърдат с крака, 
непрекъснато се движат, не могат да стоят дълго н едно място, 
спят малко.

• Нарушена концентрация на вниманието – ме могат да се 
фокусират върху дейност, която изисква по-дълго време, като 
четене, учене, следене на урока в училище, игри, прекалено 
лесно отвличат вниманието си от шумове, миризми дори 
собствените си мисли.
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• Импулсивност – първо говорят, после осмислят казаното, не са 
точни – или подраняват или закъсняват, редовно забравят вещите 
си, често звучат безсмислено и непоследовтелно, прекъсват 
другите докато говорят, преди да чуят изцяло въпроса, който им 
се задава, те бързат да отговорят и имат известни трудност в 
овладяването на емоциите си.
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Защо се увеличава броят на неуспяващите деца 
в училище?

• В условията на осъществяване на всеобщо образование за 
младото поколение проблемът за повишаване качеството на 
учебно-възпитателния процес в училище придобива 
първостепенно значение.От успешното решаване на този 
проблем до голяма степен зависи осигуряването на пълна 
успеваемост на всички ученици.Все още не малка част от 
постъпващите в първи клас не завършват средно образование, 
много ученици остават на поправителни изпити, повтарят 
отделни класове, отпадат от училище.
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• Ето защо борбата с изоставането, второгодничеството и 
отпадането от училище трябва да се разглежда като важна 
високохуманна задача, не само на учителите и възпитателите, на 
отговорните в областта на образованието, а и на цялата 
общественост.

• За преодоляването на училищната неуспаваемост е необходимо 
преди всичко непрекъснато да се засилва развиващият характер, 
възпитателната насоченост на обучението, като своевременно се 
разкриват признаците и причините за изоставането и 
неуспаваемостта, с помощта на диагностиката на реалните 
учебни възможности на учениците и върху тази основа да се 
прилагат ефективни мерки.
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Основни принципи и причини за 
неуспавеемостта в училище. 

• Обръща се внимание на най-разнообразни причини, анализират 
се едни или други външни признаци на явлението училищна 
неуспеваемост. Твърде често неуспехите в обучението се дължат 
не на една, а на редица причини, имащи комплексен характер.

• Някои от по-важните признаци на изоставането са:
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• 1.Ученикът не е в състояние да определи с какво го затруднява 
задачата, да състави план за решаването й, да я реши 
самостоятелно.

• 2.Ученикът не задава въпроси върху същността на изучавания 
материал, не проявява интерес към допълнителни източници.

• 3.Ученикът не е активен и се разсейва в моментите, които 
изискват интелектуални усилия.
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• 4.Ученикът не реагира емоционално на успехите и неуспехите, не 
е в състояние да се самооценява и самоконтролира.

• 5.Ученикът не може да обясни целите на извършваните от него 
учебни действия, нарушава правилата, на които те се основават.

• 6.Ученикът не може да възпроизведе определенията на понятия, 
формули, доказателства, не разбира текста.
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• Изоставащите ученици се отличават с: недостатъчна активност в 
учебно-възпитателната дейност; несъответствие между 
интуитивно-практическото и словесно-логическото мислене; 
ниска степен на икономичност на психическата им дейност в 
процеса на ученето; липса на адекватни мотиви за учене. 
Съществени недостатъци в познавателната дейност не 
изоставащите ученици са: пропуски в знанията, които затрудняват 
усвояването на новия материал; стремеж към запаметяване; 
неумение да се отделя същественото от несъщественото; липса 
на рационални похвати за учене; неверие в собствените сили.
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• При работата с неуспяващите трябва да се наблегне на откриване 
характера на тези пропуски и да се използват разнообразни 
упражнения, позволяващи по най - кратък път да се попълнят.При
работа с учениците, неуспяващи главно поради слабо развитие на 
мисленето, главните усилия трябват да се съсредоточат върху 
формиране у тях на умение да отделят същественото в 
изучавания материал, а също и върху развитието на 
самостоятелността на мисленето.
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Ценни съвети за справяне със саботьорите и 
проблемните деца с дефицит на внимание и 
концентрация. 

• Социалният живот на дете с разстройство на вниманието може да 
бъде доста труден. Те проявяват склонност да се оттеглят от 
социални контакти, стоейки настрана срамежливо, загрижени 
дали са приети от връстниците си. 

• Около 50% от децата с хиперактивност имат проблеми в 
общуването и социалните контакти с връстниците си, което е два 
пъти повече сравнено с останалите деца.
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• работа с хиперактивни деца с разстройство на вниманието. Те 
представляват ребуси, лабиринти, откриване на еднакви фигури, 
намиране на разлики и др. упражнения, съобразени с възрастта 
на децата. Те се използват за да се подобри способността за 
концентрация. Разсеяността е друга причина за трудностите във 
вербалното и писмено изразяване на детето с дефицит на 
внимание, тя стои в основата на недовършените задачи и 
упражнения.
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• Импулсивността е другия симптом на децата с хиперактивност. Те 
много често действат, без да са обмислили ситуацията, като 
създават трудни социални ситуации. Децата, които имат 
проблеми с контрола на импулсите често са характеризирани като 
агресивни или непокорни. Това е може би най-разрушителния 
симптом на хиперактивните деца в училище. Методите за 
управление на импулсивността включват незабавна дисциплина и 
наказание за постъпките.
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• Децата, които имат хиперактивност са „конкретни“ мислители. Те 
често искат да притежават, докосват и взимат предмети, да 
участват в опити и да научават нови неща. С помощта на 
предмети и пръчици могат да се справят по математика. Добър 
вариант са и картите за памет, домино. Специално за текстовите 
задачи могат да се обясняват на децата с картинки или да се 
научат те сами да си рисуват, за да си го представят.
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• За да се подпомогне четенето трябва да се изисква да се чете на 
глас, да се задават въпроси към текста, да се поощрява. Добра 
практика е предположението какво ще се случи в приказката с 
цел да се подбуди интереса на детето да довърши запознатото. 
Може да се използват и кукли, костюми, декор и др. предмети, 
като да се разиграва по роли.
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• Проблемните или хиперактивните деца са специална порода 
деца. В зависимост от това кой и в какво настроение ги определя 
можем да чуем различни неща за тях. Майките им ги определят 
като по-буйнички, по-отворени, по-нетърпеливи и по-
любознателни. Учителките в детската градина като немирници и 
побойници, преподавателите в училище като раздразнителни 
деца, които трудно се съсредоточават и постоянно си намират 
всякакви други занимания, различни от уроците. Тези деца не 
могат да играят сами, постоянно търсят чуждо внимание и някого, 
когото да занимават със себе си. 
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• Специалистите считат, че в съвременността най-разпространената 
форма на хронично нарушение на поведението в детска възраст е 
синдромът на дефицит на вниманието, придружен от 
хиперактивност (СДВХ). По различни данни честотата му е от един 
до девет процента. 

• СДВХ се характеризира с нарушение на вниманието, двигателна 
хиперактивност и импулсивно поведение. Освен това, за 
болшинството деца с този синдром, са характерни недостатъци в 
координацията на движенията и недоразвита фина моторика.
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• Хиперактивни или проблемни ученици имат голяма нужда от 
движение. Те често си намират „алиби” за оправдание на някои 
свои деиствия – например честото ходене до тоалетната, често 
проявяващи се „коремни болки” и др. На тази тяхна особеност 
трябва да се гледа снизходително, без да бъде поощрявана. 
Вместо да тича често до тоалетната е добре да се предлага да 
донесе тебешир или да свърши някаква полезна дейност, 
свързана с движение. По този начин неговата активност се 
аргументира и донякъде организира в живота на детето, тъй като 
то има големи затруднения именно в организирането на времето 
си и в разделянето на задачите на малки части.
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• Ето някои важни пунктове в организацията на училищната работа, 
които могат да подпомогнат учителите в работата с децата с 
ХАДВ:

• Да има ясни очаквания и изисквания към децата.

• Да се показва и казва често какво е приемливо и неприемливо в 
класната стая.

• Да се подсигурява строг и системен режим на работа.

• Да има предсказуемост и постоянство в класната стая.

• Да има много практически демонстрации и нагледни материали.

• Да се преговорят често поведенченските очаквания и правила.

• Да бъдат честни и ясни всички условия.

• Да се спазват твърдо всички условия.
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• Много проблеми в поведението на детето могат да последват 
поради факта, че родителите и учителят действат един срещу 
друг. Уеднаквяването на целите, планът за постигането им, 
последователното прилагане на задачите и наградите и 
поощренията са ключът към успехите. Наи-доброто за детето с 
ХАДВ е да се направи заобикалящата го среда в училище 
стабилна, предвидима и приятна.
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• Ако обаче, между ученикът с ХАДВ И учителят не се получи 
взаимно разбиране и взаимно уважение, ако учителят 
непрекъснато унижава малкото дете пред останалите му 
съученици чрез груби забележки, ирония и етикиране е 
препоръчително родителите да сменят училището. Без 
конфликти, без упреци, с някакъв подходящ аргумент. 
„Пуническите войни” между ученик и учител не са полезни и за 
двете страни. Учителят се невротизира, а в ученика постепенно се 
развива чувство за вина и малоценност, които водят до агресия и 
антисоциални прояви.
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• Когато тези ученици пораснат се превръщат в огледален образ на 
хората, с които живеят и общуват. Ако родителите са нервни и 
психически нестабилни, може да се очаква същото качество и у 
децата. 

• Най-правилният начин да научим някого да обича е като го 
обичаме.
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•Благодарим Ви за участието!

• Заедно на следващите ни обучения!

•Успех! 
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