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„Мисля, че някои от моите ученици са странни и на моменти опасни, за
разлика от миналото, когато бяха много мили и любезни.

Понякога изпитвам страх някои от тези ученици да използва физическа
сила към мен.
Чувствам се неподготвена как да се държа с „трудни“ ученици.
Не съм сигурна какво трябва да направя, когато подозирам промени в
поведението на моите ученици.
Не знам към кого да търся подкрепа, когато има проблем с трудното
поведение на учениците.

Не мога да намеря налична информация за това как да се справя с тези
проблеми. Имам страх, че не съм готова да се справя с тези ученици.“
M.И., Учител в професионална гимназия в България

Основни предизвикателства свързани
с поведението на учащите:


Проблеми с паметта /



Продължителност на вниманието



Апатия



Промени във външния вид



Промени в отношението към
учителите



Чувство на тъга или неразположение



Объркано мислене



Намалена способност за
концентрация



Прекомерни страхове или
притеснения



Чувство за вина



Промени в настроението на върхове
и спадове



Оттегляне от приятели и дейности



Значителна умора



Ниска енергия



Липса на мотивация



Липса на концентрация



Той / той не може да се справи с
изпитите



Те стават по-агресивни в общуването



Има трудности в комуникацията с
учителите



Има трудности при справяне с
учебните дейности

Кой смятат, че трябва да ги подкрепи:


„Имам нужда от професионалист, който може да ми помогне и подкрепи“



„Трябва да имам някой, който да ме обучи допълнително как да продължа.“



„Мисля, че директорите трябва да бъдат обучени как да предоставят подкрепа
на учителите в ПОО в такъв случай.“



„Мисля, че в моята институция трябва да има специалист, който да ме подкрепя
в процеса.“



„Мисля, че в обществото има нужда от повече повишаване на осведомеността
относно проблема.“



„Някой трябва да говори с тези ученици.“



„Тези ученици се нуждаят от допълнително внимание.“



„Трябва да бъда допълнително обучен как да се справя с тези ученици.“



„Имам нужда от надзор на експерт.“

Примерни стратегии:


Не спорете с тях, бъдете част от учебния процес, независимо от всичко



Подгответе за учащият дневник на ежедневните дейности



Създайте условия за преодоляване на трудности и проблеми, свързани с
началото на семестъра – личен разговор,преговор...



Насърчаване на искрена и позитивна комуникация



Признаване дори и на малки успехи.



През цялото време насърчавайте ученика, че ще успее.



Да се засили способността за създаване на добри навици за връстническа
подкрепа между учениците



Потенциална стратегия може да бъде промяна на дейности, почивка,
диалог и т.н.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 1: ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ



ГЛАВА 2: ДЕПРЕСИВНИ НАРУШЕНИЯ



ГЛАВА 3: НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА



ГЛАВА 4: ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ



ГЛАВА 5: НАРУШЕНИЯ НА ВНИМАНИЕТО



ГЛАВА 6: НАРУШЕНИЯ ПОРОДЕНИ ОТ СТРЕС



ГЛАВА 7: ОБУЧИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ



ГЛАВА 8: НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ



ГЛАВА 9: ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ



ГЛАВА 10: НАРУШЕНИЯ ЗАРАДИ ЗАВИСИМОСТ



Ръководство в 10 глави
За всяка отделна глава съдържанието обхваща:


Въведение



Дефиниция на концепта



Основни характеристики



Проблеми, които възникват в процеса на преподаване, академични постижения и
поведение



Други отрицателни последици



Контексти на действие за превенция,



Образователни и психо-педагогически насоки за интервенция



Помощни материали - видеоклипове, репортажи, филми и др.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 1: ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ



•
Опозиционно Негативистично Разстройство (ОНР): модел на враждебно,
негативистично, раздразнително и предизвикателно поведение, продължаващо поне
шест месеца, което влияе негативно на индивида или на неговия социален контекст.



•
Разстройство на Импулсния Контрол: словесни или физически агресивни
импулси, които се появяват два пъти седмично и минимум за три месеца, или три
изблика, възникнали през последните дванадесет месеца.



•
Поведенческо Разстройство: предотвратява зачитането на основните права,
нормите на обществото като посегателства над живи същества, унищожаване на
собственост, измама или кражба, липса на съответствие с правилата, липса на
съпричастност, липса на загриженост за липсата на изразяване на чувства и емоции.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 1: ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ



•
Пиромания: пристрастеност към огън, което води до умишлено предизвикване
на пожар.



•
Клептомания: взимането на ненужни предмети непрекъснато причинява
напрежение преди извършване на кражбата, но след това носи удовлетворение на
лицето.



•
Разрушително разстройство, контрол на импулса и поведение, неуточнено:
тази група се използва, когато не може да се посочи причината, поради която
критериите за разрушително разстройство, контрол на импулса и поведение не могат
да бъдат посочени.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 1: ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ



Разпознаваеми елементи на поведение:


Често се ядосва



Има лоши отговори



Позата и погледът му са предизвикателни



Има проблеми при задаване на задачи



Обвинява другите за това, което прави



Показва злоба и желание за отмъщение на другите



Склонен е да лъже



Показва жестокост към хора и животни



Извършва малки кражби

Технически Процедура

Общи аспекти

Похвала

Трябва да е описателна
Тя трябва да включва положителни
отзиви
Трябва да бъде искрен контингент за
поведение
С приятен тон на гласа
Внимание Гледайки или усмихвайки му се
Правейки бърз коментар за
поведението му
Провеждайки кратък разговор с
ученика
Извършвайки някаква дейност близо
до него

Подчертават положителните страни- колкото и да
са малки - в поведението на детето
Предотвратяват негативното поведение

Физическ Седнете близо до ученика
и контакт Направете любящо потупване

Оценяване физическия контакт като подходяща
форма на взаимоотношения и учене
Развиване на емоционалната интелигентност на
детето чрез физическо изразяване

Награди и Определете най-подходящите награди
привилег за всеки ученик
ии
Винаги ги предоставяте след като е
получено разбиране за справяне, но
никога предварително.
Даване на привилегии пропорционално
на положените усилия

Самото поведение не се възнаграждава
изключително, а усилията, които ученикът е
положил, за да го постигне.

Научаване да се прави разлика между „получаване
на внимание“ и получаване на подходящи грижи
Подобряване на поведението, като се разгледат
положителните страни на учащите.

Ресурс: Mateo, V. (2007). Психолого-педагогическа и фармакологична интервенция на фона на продължаващи поведенчески разстройства в детска и юношеска възраст, стр.4.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 2: ДЕПРЕСИВНИ НАРУШЕНИЯ



Характерното чувство на депресия е тъгата, която се изпитва непрекъснато и
интензивно. Страдащите от нея чувстват, че това настроение никога няма да свърши
и освен това им пречи да функционират правилно, нарушавайки качеството им на
живот.



Депресията е сложен психологически проблем, чиито основни характеристики са, от
една страна, раздразнително и / или дисфорично настроение и от други, липса на
мотивация и намаляване на адаптивното инструментално поведение.



Това е състояние, което засяга човешкото същество като цяло (физически и
емоционално и има социално въздействие. То предполага, ниска воля, която не
успява да задоволи обичайните нужди на живота по оптимален начин.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 2: ДЕПРЕСИВНИ НАРУШЕНИЯ



5 или повече от следните симптоми и продължаващи повече от 2 седмици означава, че
има голяма вероятност този ученик да има такова разстройство:


Потиснато настроение през по-голямата част от деня и се случва всеки ден.



Намаляване на интереса или удоволствието от всяка дейност



Намаляване на удоволствието или интереса към повечето ежедневни дейности



Отслабване (без диета) или наддаване на тегло (от порядъка на + 5%)



Ежедневно безсъние или хиперсомния



Психична и двигателна възбуда или психомоторна забавяне.



Ежедневна умора или загуба на енергия.



Проблеми с концентрацията или вземане на решения



Физическа болест или злоупотреба с вещества.



По-малко способност за мислене или концентрация и нерешителност през по-голямата част от
деня.



Повтарящи се мисли за смърт или самоубийство

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 2: ДЕПРЕСИВНИ НАРУШЕНИЯ

Това,което можете да направите като учител е следното:


Включете благоприятен класов климат, участвайки в групови дейности.



Индивидуално интервю учител-ученик за генериране на съпричастност, това
ще генерира чувство на безопасност в ученика



Извършвайте мултидисциплинарна интервенция за ефективно подпомагане.



Препоръчително е да се провеждат и семейни сесии.



Насърчавайте семейните стратегии за превенция на депресията при деца и
юноши.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 3: НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА



Това е нормално явление, което улеснява познаването на собственото
същество, стимулира развитието на личността и мобилизира защитните
операции на организма.



Тя е основна за учене, мотивира постигането на целите и спомага за
поддържане на високо ниво на работа и поведение.



Счита се, че е опасно,когато е неадекватно, компрометира ефикасността и
може да причини заболявания.



Тревожността, като чувство или средно емоционално състояние, е често
срещан отговор на стресови ситуации, предупредителен знак, който ни
подсказва за предстояща опасност и ни мотивира да предприемем
необходимите мерки, за да се изправим срещу тази заплаха.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 3: НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА



Паническа атака



Обикновена фобия



Социална фобия



Разделителна тревожност



Обсесивно-компулсивно разстройство



Посттравматичното стресово разстройство

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 3: НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА

Тревожността или тревогата са свързани с три (или повече) от следните шест
симптома (някои от които продължават повече от 6 месеца):


Неспокойство или нетърпение.



Лесна уморяемост.



Трудност с концентрирането или усещане за празен ум.



Раздразнителност.



Мускулна треска.



Нарушения на съня (затруднено заспиване или продължителен сън или
чувство на будност от невъзстановителен сън).

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 3: НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА



Пулсът се ускорява, повишава се сърдечната честота;



Изпотяване;



Треперене;



Хипервентилация или бързо и плитко дишане, задушаване или задух и дискомфорт;



Усещане за задавяне;



Стягане или болка в гърдите;



Гадене или дискомфорт в корема;



Нестабилност, замаяност или припадък;



Чувство за нереалност или обезличаване (отделяне от себе си);



Страх от загуба на контрол или полудяване;



Чувство на предстояща смърт;



Парестезия (усещане за изтръпване или сковаване);



Втрисане или горещи вълни.



Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 3: НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА



Стъпки за намеса при тревожни разстройства



Установете добри отношения с ученика. Установете любезна и уважителна
комуникация.



Предлагайте подкрепа. Създайте алианс за подкрепа, основан на доверие и
разбиране. Слушайте оплакванията внимателно и без прекъсване, както и си
позволете да изразявате емоциите си (плач, гняв).



Предлагайте прости обяснения за разстройството, факторите, свързани с появата му,
ситуации, които могат да му помогнат да се реши и т.н., и най-подходящия тип
интервенция.



Всеки учител се превръща в опора чрез установяване на добри отношения и добър
съюз с ученика.



Слушането, обяснението и адресирането на тревогите и чувствата са основни
компоненти на всяка намеса.



Учителят може да подкрепи ученика чрез засилване на способността да се сблъска с
трудната ситуация, в която той трябва да разбере емоционалните си реакции към
проблемите и да получи практически знания за разрешаването им.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 4: ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ (Дислексия, Дискалкулия, Диспраксия)



Неточно или бавно и безпроблемно четене на думи.



Трудности да се разбере смисъла на това, което се чете.



Трудности с правописа



Трудности с писменото изразяване.



Трудност при овладяване на числовия смисъл, числови данни или
изчисление.



Трудност с математическите разсъждения.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 4: ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ (Дислексия, Дискалкулия, Диспраксия)

Възможни стратегии:


Използване на визуални концептуални карти за подсилване. В този случай
преподавателят подготвя концептуална карта, представя се индивидуално на
ученика с онези понятия, които ще работят, след това се разглежда за целия клас и
ученикът разчита на обясненото. Накрая ученикът го разработва и преглежда.



Използване на мултисензорни техники на работа. В този случай могат да бъдат
включени визуални сигнали за разбирането на текст като цветни сигнали, използване
на стрелки за връзка, подчертани и заобиколени от нов речник или поддръжка с
някаква обяснителна рисунка



Уверете се, че представеният текст или дейност са достъпни до нивото на
компетентност на ученика.



Избягвайте непрекъснато да коригирате ученика и засилвайте неговия напредък.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 4: ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ (Дислексия, Дискалкулия, Диспраксия)

Възможни стратегии:


Мотивирайте го за четене и изчисляване.



Използвайте техники като обучението на основата на проблеми или обучението въз
основа на числа, чиято цел е да сегментира дейността и да я направи по-малко
абстрактна и следователно по-разбираема.



Увеличете времето за изпълнение на задачите. Увеличете времето за изпит.



Насърчаване на спокойна среда, в която ученикът може да действа уверено. Без
страх от провал.



Упражнения на силабична, фонетична и цифрова осведоменост.



Управление на правилата за преобразуване на графема-фонема.



Включете прости игри за изчисление с материал за визуална подкрепа.



Представяне на работа с подходяща структура и която улеснява разбирането с
подкрепата, изисквана от ученика.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 5: НАРУШЕНИЯ НА ВНИМАНИЕТО ("Синдромът на Дефицит на
Вниманието и Хиперактивност" (СДВХ)



Хиперактивност означава липса на импулсен контрол, като постоянно
безпокойство, с непрекъснати промени в активността. Тя е тясно свързана с
концепциите за дефицит на вниманието (липса на концентрация за постоянство в
стимул) и импулсивност.



Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 5: НАРУШЕНИЯ НА ВНИМАНИЕТО ("Синдромът на Дефицит на Вниманието и
Хиперактивност" (СДВХ)



Трудности при започване или поддържане на вниманието в техните задачи или в техните игри, докато
не бъдат завършени.



Трудно се концентрират върху задачите си и отхвърлят тези, които не предизвикват интереса им.



Когато работят обикновено са мръсни и разхвърляни.



Изглежда, че не слушат, когато им се говори директно.



Те прескачат от една дейност в друга, без да завършват нито една от тях.



Те губят концентрация, по-често, когато изпълняват рутинни задачи.



Те не следват дадените инструкции.



Те не обръщат внимание на детайлите или са небрежни в училищната си работа.



Те са податливи на разсейване от неподходящи стимули.



Те често губят неща, необходими за извършване на домашната си работа или други дейности



Въпреки че възприемат правила и инструкции, те обикновено не ги спазват поради невниманието си,
така че трябва да им бъдат постоянно напомняни.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 5: НАРУШЕНИЯ НА ВНИМАНИЕТО ("Синдромът на Дефицит на
Вниманието и Хиперактивност" (СДВХ)

Възможни стратегии за справяне:


Ако задачата е твърде дълга, фрагментирайте я.



Възлагайте задължения и задачи в прост и ясен формат.



Когато предавате задачите, които трябва да се изпълняват, вместо да ги пишете на
дъската, е по-добре да им дадете фотокопия.



Ако има някакво описание, което искате да бъде научено и което не е включено в
книгата, трябва да гарантирате, че е записано във вашата тетрадка или в полетата на
книгата.



Назначете делегат на задължения, който отговаря за записването на важни дати
(изпити, доставка на работа ...)



Работете заедно и оценявайте работата, извършена от двете страни.



Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 6: НАРУШЕНИЯ ПОРОДЕНИ ОТ СТРЕС (Посттравматично Стресово
Разстройство (ПТСР) и видове стресови разстройства)



Повтарящи се и натрапчиви спомени за събитието, които причиняват дискомфорт и
които включват образи, мисли или възприятия. Забележка: При малки деца това
може да се изрази в повтарящи се игри, където се появяват теми или характерни
аспекти на травмата.



Повтарящи се сънища за събитието, които причиняват дискомфорт. Забележка: при
децата може да има ужасяващи сънища с неузнаваемо съдържание.



Индивидът действа или има чувството, че травматичното събитие се случва
(включително усещането за преживяване на преживяното, илюзии, халюцинации и
дисоциативни епизоди на възпроизвеждане.



Интензивен психологически дискомфорт, когато е изложен на вътрешни или външни
стимули, които символизират или напомнят аспект на травмиращото събитие.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 6: НАРУШЕНИЯ ПОРОДЕНИ ОТ СТРЕС (Посттравматично Стресово
Разстройство (ПТСР) и видове стресови разстройства)

Стратегии:


Ясно описване на учебната тема, която трябва да бъде представена в клас



Попитайте учащите за обратна връзка относно казаното от Вас.



Попитайте ученика как описва учебния предмет.



Ако ученикът все още прави следното значи е блокирал: спира и се разсейва, като
прави нещо с ръце като рисуване с различни цветове или някаква лесна концепция.



Поискайте обратна връзка



Задайте въпроси на ученика и подгответе игра на роли;

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 7: ОБУЧИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ (НАРУШЕНИЕ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР)



Трудности в основните психологически процеси. Наблюдава се променлив дефицит
на внимание, вариращ от дефицит на вниманието до свръх фокусиране (Riviere,
2005). Те показват също възприятия, като парадоксални реакции и слаба централна
кохерентност (Happé и Frith, 2006; Klinger et al., 2001). И накрая, може да се каже,
че те могат да имат изненадваща слухова и визуалнопространствена памет.



Изпълнителни дисфункции, които засягат планирането, гъвкавостта, работната
памет, мониторинга и инхибирането на грешки (Ozonoff, Pennington и Rogers, 1991).



Ограничения в умствената и поведенческа гъвкавост (Riviere, 2005), появяващи се
мании, стереотипи и прости и сложни ритуали.



Трудности за осмисляне на дейността (Riviere, 2005), в която се появяват нецелеви
поведения, предизвикателни самонараняващи се поведения и хиперактивност.



Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 7: ОБУЧИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ (НАРУШЕНИЕ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР)

Техники:


а) Включване на визуална информация: използване на изображения и физическа
структура, която благоприятства разбирането на обкръжаващата среда.



б) Пространствена организация: боравене с концепции като горе-долу и отляво и
отдясно.



в) Концепция за край (завършеност): включване на физическите сигнали в работата,
която ви помага да разберете кога дейността започва и кога приключва.



г) Създаване на гъвкави процедури: включване на разбираема рутина, която
благоприятства очакването и въвеждане на контролирани промени, за да стане
рутината по-гъвкава.



д) Индивидуализация: създаване на индивидуална работна среда, в която ученикът
може да работи без разсейване и с последващи действия от учителя.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 8: НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ

Причини:


Стрес: притеснения, свързани с работата и училището. Травматични събития и
ситуации, семейни загуби (смърт, развод ...).



Планувано пътуване или работа.



Лоши навици за сън.



Обилни вечери, които могат да причинят киселини.



Нарушения на психичното здраве: Тревожност, посттравматичен стрес, депресия ...



Медикаменти, свързани със специфични състояния (астма, диабет ...)



Кофеин, никотин и алкохол.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 9: ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ (Анорексия, Булемия)



Разстройствата на храненето обикновено се появяват през юношеството и
началото на зряла възраст.



Те са по-често срещани сред жените, отколкото сред мъжете.



Състояния като Анорексия Нерва, Булимия Нерва и компулсивно преяждане
се характеризират с възприемането на вредно хранително поведение, като
ограничаване на калориите или компулсивно преяждане.



Нарушенията в храненето са вредни за здравето и често са съпроводени от
депресия, тревожност и / или злоупотреба с вещества

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 9: ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ


Прекомерна загуба на тегло или непостигане на очакваното наддаване на тегло за развитие



Слаб външен вид



Умора, Безсъние



Замайване или припадък



Синкава пигментация по пръстите



Фина или чуплива коса или косопад



Фино окосмяване, наподобяващо власинки, покриваща тялото



Липса на менструация



Запек и болки в корема



Суха или жълтеникава кожа



Непоносимост към студ



Неравномерен пулс / Ниско кръвно налягане



Дехидратация



Подуване на ръцете или краката



Зъбна ерозия и мазоли по ставите на пръстите поради повръщане.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 9: ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

Техники:


Имайте ясно и разумно афективно отношение към детето или юношата.



Не го съдете, накарайте детето да възприеме отношението ви на разбиране.



Стимулирайте позитивното му самочувствие, самоувереност, опитвайки се да
сведете до минимум негативните чувства.



Разговаряйте с родителите по начин, по които те да разберат, че Вие разбирате
ситуацията.

Ръководство в 10 глави


ГЛАВА 10: НАРУШЕНИЯ ЗАРАДИ ЗАВИСИМОСТ

Техники:


Образовайте така, че хората да имат познания за последствията от употребата на
вещества и как да се справят отговорно с тях.



Промяна на условията в социално-културната среда, благоприятстващи научаването
на употребата на наркотици.



Намесете се в причините за индивидуалното неразположение, или чрез промяна на
това, което го поражда, или като помагате на младите да го преодолеят.



Популяризирайте и предлагайте алтернативи за здравословен начин на живот.



Разпространявайте ценности, които насърчават просоциалните нагласи, необходими
за живота и съвместното съществуване в обществото.



Има различни нива, видове и модели на превенция, сред които можем да открием
следните: първично, вторично и третично.

