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ПРОГРАМА 
Квалификационно обучение на тема:  
 

НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ 
03.11.2017 | София | мястото на провеждане ще бъде уточнено 
допълнително 

 
Подготвителен етап: работа с текстове за предварителна подготовка и въпроси, чрез които да се 

анализират текстовете; работен казус от практиката на обучаващите 
Същинска част: 

 Провеждане на кратък лекционен курс по следните теми: 
I. Детето и училището  

1. Способността на детето да се учи. Желанието за учене при детето. 
2. Ролята на семейството 

-динамиката на взаимоотношенията в семейството 
-семейството като мотивиращ фактор за учене 

3. Училището  
- анализ на различните причини за провал на детето в училище – желанието на учителя 
II.  Изследване на клиниката 

                     1. Специфични трудности в научаването – психологичен подход към: 
                     - трудности в писането и четенето 
                     - грозното писане 

                      2. Изоставане в училище. Провал в училище 
                     - умствена недостатъчност 
                     - отказ от училище 
                     - оттегляне на интереса от училище 
                     - училищна инхибиция 

                       3. Училищна фобия – клиника, психопатологичен подход, еволюция 

 Групова работа върху подготвените казуси  

 Клиничен материал за трудности и провали в ученето. Избор на адекватни подходи 

 Индикатори за училищни фобии. Избор на подход за психологична работа 

 Обща дискусия  

Заключителен етап:  След присъствената част на обучението, всеки участник получава задача, 
свързана с прилагане на наученото по време на семинара. Участниците описват работата си в 
специално изготвена форма, в която отразяват резултатите, трудностите и въпросите, свързани с 
работата им по конкретен случай от практиката и я изпращат на обучителния екип в двуседмичен 
срок след присъственото обучение. 

 
ПРОГРАМА ПО ЧАСОВЕ 
10.00– 10.15  Представяне на участниците и 
представяне на програмата  
10.15 – 11.00 Лекционна част 
11.00 – 11.15 Кафе пауза 
11.15 – 12.30 Лекционна част 
12.30 – 13.00 Дискусия 
13.00 – 14.00 Обедна почивка                                                                        
14.00 – 15.30 Лекционна част 
15.30 – 15.45 Кафе пауза 
15.45 – 17.30 Практическа работа с казуси и 
дискусия 
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