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Подкрепа за личностно развитие 

През годината са проведени общо 219 индивидуални сесии: 153 бр. обща 

подкрепа, в т.ч. 4 кризисни интервенции и 66 допълнителна подкрепа.  

От тях в психологическия кабинет са проведени 89 бр. Други 130 са 

проведени дистанционно по време на извънредното положение. Причината за 

този по-голям брой няма връзка с формата на провеждане, а с факта, че те са 

през втория срок. През годината броят на децата, посещаващи училищния 

психолог се увеличава постепенно и при повечето от тях подкрепата не се 

прекратява до края на учебните занятия.  

Обща подкрепа за личностно развитие е оказана на 11 санкционирани 

ученици, като четирима от тях са с по две санкции. Има 3 санкции за натрупани 

забележки в електронния дневник, всички останали са за неизвинени отсъствия. 

Всички ученици завършиха успешно годината, като за това допринесоха и 

променените условия за отчитане на присъствието в часове по време на 

дистанционното обучение.  

Основни причини за допуснатите нарушения са: ниска мотивация за 

учене, лош тайм-мениджмънт, протест, проблеми, произтичащи от семейството 

и извънучилищната среда, бърнаут. 

Други 12 ученици са получили обща подкрепа във връзка с личностни 

кризи и проблеми в междуличностните отношения. Това се е случило по тяхна 

лична молба или по инициатива на учители и родители. Тук се отнасят четирите 

кризисни интервенции.  

Оказана е подкрепа по тяхно желание на 3 деца във връзка с COVID-19, 

като и в трите случая става дума за проблеми, възникнали или задълбочили се 

заради спазването на ограничителните мерки. Само в единия от случаите е 

съобщено и за тревожност във връзка с епидемията, но тя не е водещ проблем.  

Извършени са също така 2 наблюдения в класове по време на учебния 

процес. Проведени са 22 срещи с хора от кръга за подкрепа на отделни ученици 

– учители, родители, по-рядко съученици.  
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Координационен съвет по Механизма за противодействие на тормоза 

и насилието  

Съгласно изискванията на Механизма и в съответствие с взето решение от 

Координационния съвет разработих образец на анкета за ученици, с която да 

проучим тяхната осведоменост и нагласи по въпросите за училищния тормоз. 

Анкетата беше проведена анонимно със съдействието на класните 

ръководители, след което обобщих и анализирах резултатите и ги представих 

пред Координационния съвет, а по-късно – на заседание на Педагогическия 

съвет.  

Във връзка с направените констатации бяха разработени планове за 

групови работи, които да бъдат проведени в определени класове през втория 

учебен срок. Тъй като спецификата на работа изисква това да бъдат тренинги с 

физическо присъствие, те нямаше как да бъдат проведени в условията на 

дистанционно обучение и отпаднаха. Планирано е провеждането и 

надграждането им през следващата учебна година, а част от тях са включени в 

проект, с който кандидатстваме пред МОН.  

 

Допълнителна дейност по време на дистанционното обучение 

Разработих за сайта на МГ материали с указания как да се предпазваме от 

заразяване с COVID-19, както и съвети за учениците как по-лесно да се справят 

с живота в изолация. Подготвих анкета за родители и ученици за техните 

впечатления от дистанционния начин на обучение.  

Оказвах психологическа подкрепа на всички ученици, с които работих 

дистанционно.  

Изразявам впечатление, че дистанционният начин на работа се отразява 

особено зле на психологическите сесии, най-вече заради липсата на добра 

невербална комуникация, която е много важна в работата на психолога. Този 

проблем се подсилва от факта, че по технически причини при някои ученици 

нямаше видеовръзка, а при други дори се наложи да се работи чрез чат.  

 

Други дейности 

Разработих и проведох в дистанционен формат едно 

вътрешноведомствено обучение за педагогическия персонал на тема 

„Психологическа нагласа за работа с деца със специални образователни 

потребности”.  

Взех участие в разработването на проект по НП „Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в училищния живот”.  

 

     Училищен психолог: 

        /Нела Цветкова/ 
  

  


